KARTA UCZESTNIKA KONKURS RECYTATORSKI ZWIERZĄTKOWO 2022
1.Imię i nazwisko, wiek (oraz kategoria wiekowa: GRUPA I - 3 latki, GRUPA II – Przedszkola, GRUPA III
- Klasy I-II, GRUPA IV - Klasy III- IV)
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2.Telefon kontaktowy
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3.Utwór przygotowany na Konkurs (należy podać tytuł, nazwisko i imię autora, czas trwania max. 3
min.) ..........................................................................................................................................................
......... .........................................................................................................................................................
..........
........................
miejscowość i data

.............................
podpis rodzica/opiekuna

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku mojego dziecka:
………………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka)
przez Kutnowski Dom Kultury, z siedzibą w Kutnie 99-302, ul. Żółkiewskiego 4, w celu realizacji
KONKURSU RECYTATORSKIEGO ZWIERZĄTKOWO TAK / NIE

……………………………………………………………
(miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Klauzula Informacyjna
W związku z realizacją wymogów §13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kutnowski Dom Kultury z siedzibą w Kutnie 99-302 przy
Żółkiewskiego 4, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych,
2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest pani Izabela Sikorska, e-mail: rodokdk@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: a) wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w
zakresie i celu określonym w treści zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a, lub b) w celu realizacji zawartej umowy
zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b oraz do podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być: a) osoby i podmioty upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w
ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych b) osoby i podmioty, którym Administrator zleca
wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uśnięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r.
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
• niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;
• trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Panią
zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji
określonych czynności lub brak możliwości zawarcia umowy.

