KARTA ZGŁOSZENIA
Konkursu plastycznego dla przedszkoli
pt. „Bajka o ślimaku Kacperku”

Imię i nazwisko uczestnika

……………………………………………………………………………………..........................
Pełna nazwa przedszkola oraz adres:

………………………………………………………………………………………........................

……………………………………………………………………………………………………………..
Oddział:

………………………
Podpis opiekuna

………………………………………………………………………………………………………………..

Zgoda na publikację danych osobowych w przestrzeni publicznej oraz na stronach internetowych
Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska oraz danych
wizerunkowych, w celu realizacji konkursu plastycznego dla przedszkoli „Bajka o ślimaku Kacperku”
na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku pod adresem:
https://mgoklidzbark.com/, na profilu Facebook Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku oraz
na stronie internetowej Miasta i Gminy Lidzbark pod adresem: http://lidzbark.pl.

………………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w przypadku publikacji wizerunku
w przestrzeni publicznej

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark
CEL, PODSTAWA PRAWNA I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz wizerunek będą przetwarzane w celu publikacji w przestrzeni publicznej, w
tym

na

stronie

internetowej

oraz

portalu

społecznościowym

Facebook

zapisu

fotograficznego

i filmowego utrwalonego podczas konkursu plastycznego dla przedszkoli „Bajka o ślimaku Kacperku”.
Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażenie przez Państwa zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.
Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub do momentu usunięcia materiałów przez Administratora. Przysługuje
Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH:
Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz i w imieniu administratora danych
osobowych, takim jak:
−

dostawcy oprogramowania w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych
osobowych i poufności przetwarzania,

−

podmiotom publicznym w ramach w ramach zwartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów
prawa,

−

każdej osobie, która zapozna się ze zdjęciem lub zapisem filmowym, w przypadku gdy dane są publikowane
w przestrzeni publicznej.

W przypadku publikacji wizerunku na profilu Facebook dane osobowe będą przetwarzane w krajach, mogących nie zapewniać
dostatecznego poziomu ochrony danych osobowych, np. w USA lub innych krajach, w których Facebook ma swoje serwery
przetwarzające dane. Dane osobowe mogą być przeglądane i gromadzone przez amerykańskie służby (NSA, FBI, CIA),
a Właściciele danych nie mają możliwości dostępu do sądowych środków prawnych w celu obrony przeciwko przetwarzaniu
danych osobowych przez te służby.
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych
osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także usunięcia w granicach
dozwolonych prawem. Przysługuje również Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie, w jakim są one przetwarzane
w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody.
W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej na
wskazany wyżej adres.
Mogą Państwo również wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH:
Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: mgok@iodlidzbark.pl lub pisemnie na wskazany wyżej adres Administratora.

