Deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w zawodach latawcowych organizowanych dn. 06 października 2019 r.
i akceptuję przedłożony mi regulamin.
Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………………………............................................
Wiek/ klasa/szkoła ………………………………………………......................................................................………...
Imiona rodziców………………………………………………………………………………........................…..................
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………...........................................
Telefon
kontaktowy………………………………………………………………………………………………………........

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sulęciński Ośrodek Kultury ul. Moniuszki 1, 69-200 Sulęcin moich
i mojego dziecka danych osobowych w zakresie : imię i nazwisko, adres zamieszkania, wizerunek, numer
telefonu w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem w/w zajęć.
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację filmów oraz zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka dla potrzeb
promocji oraz organizacji zajęć.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

…………………………………………………….
Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Sulęciński Ośrodek Kultury ul. Moniuszki 1 69-200 Sulęcin, reprezentowany
przez Dyrektora Jacka Filipka.
2) Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres email: iod@soksulecin.pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Zawodów latawcowych w dniu 06.10.2019 r. w Sulęcińskim Ośrodku
Kultury, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda rodzica/opiekuna prawnego).
4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
5) Ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwa rzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem;
6) Do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania (przez
Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO
7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do udziału w/w wydarzeniu;
8) Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą profilowane.

