Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU
„Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”
Wypełniony czytelnie i podpisany formularz należy wraz z pracą złożyć w siedzibie
Wejherowskiego Centrum Kultury, do dnia 30.03.2021r., do godz. 16:00.
Imię i nazwisko uczestnika lub
opiekuna/lidera grupy
Wiek/kategoria
Dane kontaktowe
(telefon i adres e-mail)
Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie praca jest mojego autorstwa lub grupy, której jestem
liderem.

……………………….. ………………………..
data, miejscowość, podpis

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja, niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na udział w konkursie „Najpiękniejsza Palma
Wielkanocna” oraz oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 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 (dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich,
w celu przeprowadzenia konkursu przez Wejherowskie Centrum Kultury z siedzibą
w Wejherowie, ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo.

DATA I PODPIS: …………………………………………………..

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na zamieszczanie mojego wizerunku utrwalonego podczas wystawy na
stronach i podstronie: www.wck.org.pl oraz www.facebook.pl/WejherowskieCentrumKultury
w publikacjach oraz materiałach informacyjno-promocyjnych przesyłanych do mediów
lokalnych i regionalnych w celu upublicznienia fotorelacji z jego przebiegu na czas
nieograniczony.

DATA I PODPIS: ……………………………………………………

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1) – dalej zwane RODO informuję, że:
1. Administratorem danych przetwarzanych jest Wejherowskie Centrum Kultury,
ul. Jana III Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowie, e-mail.: wck@wck.org.pl tel.: 58 672 27-75
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Wejherowskim Centrum Kultury
z siedzibą w Wejherowie to: ul. 12 Marca 195, e-mail: iod@um.wejherowo.pl, tel.: 58 677 71
37
3. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo
do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja
o ochronie
danych
osobowych
na
podstawie
RODO,
w tym o wszystkich przysługujących Pani/Panu prawach oraz sposobie ich realizacji znajduje
się na stronie internetowej Wejherowskiego Centrum Kultury www.bip.wck.org.pl.

