KARTA ZGŁOSZENIOWA

Imię i nazwisko autora pracy ………………………………………………………………………………………
Wiek autora ……………………………………………………………………………………………………………….
Prywatny adres i numer telefonu autora/rodzica …….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły, która zgłasza autora wraz z numerem telefonu
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Klasa …………………………....

Wyrażam zgodę na ewentualne wykorzystanie tekstów i ilustracji pracy autorstwa
…………………………………………………………...…………………………………………………………………………………,
oraz na publikację zdjęcia z wizerunkiem autora w Internecie, w lokalnej prasie, na stronach
internetowych organizatorów konkursu oraz w innych formach działań Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sochaczewie i Biblioteki Pedagogicznej w Sochaczewie.

…………………………………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………………………………………………
(podpis osoby pełnoletniej lub opiekuna)

Klauzula informacyjna zgodna z RODO
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb udziału w V
powiatowym konkursie literackim „Człowiek piękny – portret człowieka XXI w.”, zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U.poz.1000).

Data i podpis osoby wyrażającej zgodę

Informujemy, że:
1 . Administratorem danych osobowych podanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
wyrażonej powyżej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 65 w Sochaczewie, kod pocztowy: 96-500, tel.46 864 18 01, adres
email:pcprsoch@powiatsochaczew.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych jest: Paulina Klatt tel. 46 864 18 01 e-mail: pcprsoch@powiatsochaczew.pl
3. Celem zbierania danych jest : UCZESTNICTWO w konkursie „Człowiek piękny – portret człowieka XXI w.”
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji zadania określonego w pkt. 3. W
przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja w/w zadania.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z
dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U.Nr 14 poz. 67 z późn. zm.),
licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych
osobowych.

Administrator danych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie

