
KARTA ZGŁOSZENIA      

KONKURS PLASTYCZNY ,,ALE BOMBA”    

1. Imię i nazwisko/ wiek w przypadku dzieci i młodzieży 

…………………………………………………….……………. 

2. Telefon kontaktowy 

………………………………………………………………….. 

3. Imię i nazwisko opiekuna – tel. kontaktowy (wypełnia rodzic lub opiekun prawny)           

…………………………………………………………….……. 

 

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

                                                                                            czytelny podpis uczestnika Konkursu/opiekuna dziecka 

 
 

 

Oświadczenie RODO 
 

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że: 

     1.wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka przez 

Gminę Mielnik. Dane będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb organizowanego Konkursu Plastycznego                                

,,ALE BOMBA”, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych                                 

(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późniejszymi zmianami) 

     2. wyrażam zgodę na rejestrację, fotografowanie i publikowanie zdjęć i nagrań na stronach internetowych Gminy Mielnik   

(w tym facebooku) w celach promocyjnych, w tym w szczególności na publikację mojego wizerunku /wizerunku mojego 

dziecka. 

 

 

                                                                                              ......………………………………………  
                                                                                            czytelny podpis uczestnika Konkursu/opiekuna dziecka 

 

 

 

Informacja Administratora –o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO 
 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119           

z 04.05.2016) zostałem poinformowany, iż: 

1) administratorem danych osobowych jest: Gmina Mielnik, reprezentowana przez Wójta Gminy Mielnik, z siedzibą:             

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, tel. (85) 65 65 861, (85) 65 77 003. 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod-sk@tbdsiedlce.pl. 

3) dane osobowe dziecka oraz Pani/Pana przetwarzane będą w celu informacyjnym- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. 

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty 

uczestniczące w realizacji Konkursu 

5) dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do rozliczenia Konkursu 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa             

w Konkursu 

                                                 

 

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

                                                                                            czytelny podpis uczestnika Konkursu/opiekuna dziecka 

 

mailto:iod-sk@tbdsiedlce.pl

