WIELKANOCNY KONKURS KULINARNY
"potrawa z wykorzystaniem białej kiełbasy"
KARTA ZGŁOSZENIA
NAZWA ZESPOŁU
MIEJSCOWOŚĆ
ILOŚĆ OSÓB
KONTAKT DO ZESPOŁU
NAZWA POTRAWY

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) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury, ul. Zbąszyńska 19, 64-212
Siedlec,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Damian Sarbak iod@presstu.pl,
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z konkursem, zgodnie z Ustawą z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka
Kultury w Siedlcu, rozdział II oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustaw
5) odbiorcami danych uczestników konkursu będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa
6) każdy uczestnik konkursu posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
7) uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Gminny Ośrodek Kultury mojego wizerunku, na rozpowszechnienie
oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób, utrwalonymi w ramach realizacji konkursu i innych
wydarzeń organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu. Zdjęcia pojawiać się będą w mediach
elektronicznych, czyli na stronach internetowych, na oficjalnym profilu facebookowym ośrodka, w prasie,
telewizji, na ulotkach i w broszurach.
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgody z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani
innych praw. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.

……………………….
(podpis i pieczątka)

Prosimy o dostarczenie przepisu prezentowanej potrawy na konkurs, tj. w dniu 6.04.2019 r. w Siedlcu w celu
umieszczenia ich później do wiadomości. Dany przepis prosimy mieć na kartce lub nośniku cyfrowym. Z góry
dziękujemy.

