Zgłoszenie do etapu regionalnego
64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
(zwany dalej: 64. OKR)

zawierające formularze zgód oraz klauzule
informacyjne dotyczące przetwarzania danych
osobowych

Miejscowość i data zgłoszenia
(prosimy wypełnić)
…………………………..….
Miejscowość

……………………………………….
Data
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WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO
ZAKWALIFIKOWANEGO DO ETAPU REGIONALNEGO 64. OKR

Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
………………………………………………………………………………………………..

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/ osoby pozostającej pod moją opieką
prawną w celu organizacji i przeprowadzenia przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach eliminacji
regionalnych 64. OKR.
............................................................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę

* na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka/ osoby pozostającej pod moją opieką prawną

zarejestrowanego podczas eliminacji regionalnych 64. OKR w celu dokumentacji i promocji konkursu.
......................................................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

WYPEŁNIA UCZESTNIK PEŁNOLETNI ZAKWALIFIKOWANY DO ETAPU REGIONALNEGO 64. OKR
Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
………………………………………………………………………………………………..

czytelny podpis
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia przez
Regionalny Instytut Kultury w Katowicach eliminacji regionalnych 64. OKR.
............................................................................
czytelny podpis
Wyrażam zgodę

* na przetwarzanie mojego wizerunku zarejestrowanego podczas eliminacji regionalnych 64.

OKR w celu dokumentacji i promocji konkursu.
..................................................................
czytelny podpis

WYPEŁNIA INSTRUKTOR UCZESTNIKA ZAKWALIFIKOWANEGO DO ETAPU REGIONALNEGO 64. OKR
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia przez
Regionalny Instytut Kultury w Katowicach eliminacji regionalnych 64. OKR oraz oświadczam, że
zapoznałem/-am się i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu.
.................................................
czytelny podpis instruktora
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*Wyrażona

zgoda jest udzielona Regionalnemu Instytutowi Kultury w Katowicach z siedzibą ul. Teatralna 4, 40-003

Katowice. Jest nieodpłatna i dotyczy rozpowszechniania jego wizerunku w materiałach służących dokumentacji i promocji
konkursu w tym: wykorzystania wizerunku w wybranych przez organizatora konkursu wydawnictwach, audycjach
telewizyjnych, radiowych, publikacjach w Internecie (w szczególności na stronie internetowej i portalach społecznościowych
organizatora – Facebook, Instagram, YouTube) oraz w publikacjach powstałych po zakończeniu konkursu. Zgoda, o której
mowa, odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku
uczestnika na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m. in. drukiem, na kliszy fotograficznej, taśmie
magnetycznej, dyskietce, cyfrowo,
b) wprowadzania do obrotu,
c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, i/lub sieci telefonii
komórkowej,
d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,
e) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,
f) wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu,
g) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz nadawania
za pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania).

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników eliminacji regionalnych
konkursu recytatorskiego 64. OKR oraz ich instruktorów
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. U.
UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, ul. Teatralna 4,
NIP: 6342865350, REGON: 364603340;
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,
panem Krzysztofem Laksą (e-mail: klaksa@rik.katowice.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora);
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu organizacji i przeprowadzenia eliminacji regionalnych 64. OKR, w tym wyłonienia zwycięzców, wydania
dyplomów, przyznania i realizacji nagród, umieszczenia listy laureatów na stronie internetowej konkursu oraz
w mediach – na podstawie dobrowolnej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b) w celach rozliczeniowo-księgowym oraz archiwizacyjnym, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c) w celu dokumentacji i promocji konkursu – na podstawie dobrowolnej odrębnej zgody na przetwarzanie wizerunku;
d) w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń – jeżeli takie nastąpią w związku realizacją
konkursu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika eliminacji regionalnych 64. OKR podane w karcie
zgłoszenia. Administrator będzie przetwarzał również dane osobowe instruktora uczestnika, tj. imię i nazwisko – na
podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej na karcie zgłoszenia.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: jurorzy eliminacji regionalnych konkursu, dostawca usług
teleinformatycznych i pocztowych, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
stosownych przepisów prawa oraz instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków unijnych, w
celu rozliczenia środków publicznych).
6. Dane osobowe uczestników etapu regionalnego będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla
którego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa, m. in przez okres
archiwizacyjny – 5 pełnych lat po zakończeniu konkursu.
7. Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia
oraz ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych. Wnioski w tym zakresie przesyłane mogą być na wskazany powyżej adres e-mail lub pisemnie na adres
Administratora danych. Administrator może wymagać podania dodatkowych informacji pozwalających na
weryfikację uprawnienia do złożenia ww. wniosku, w tym tożsamości osoby składającej wniosek. Zakres każdego z
ww. praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
8. W przypadku wyrażenia zgody przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają,
iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do wzięcia udziału w 64. OKR, a tym samym do realizacji
celów, o których mowa w pkt. 3 niniejszej klauzuli.
11. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania ani do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
względem Państwa.
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