
  Załącznik nr 1

Formularz zgłoszenia

 w konkursie  „Świąteczne łamigłówki- Baw się z Jowiszem”

          Dane dziecka:

Imię:

Nazwisko:

Wiek:

Dane rodzica/opiekuna prawnego osoby biorącej udział w konkursie

Imię 
i nazwisko:

Adres zamieszkania/przekazania nagrody:
Miejscowość:
Ulica/nr domu:
Telefon:
Adres e-mail:

                                                 …………………………………………………………………………
(czytelny podpis)

           

KLAUZULA   INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani  i dziecka danych osobowych jest Dom Kultury „Jowisz” w Gaworzycach, zwany dalej :  Administratorem.
Może Pan/Pani  skontaktować się z Administratorem pisząc na adres Dom Kultury „Jowisz” w Gaworzycach ul. Dworcowa 95 59-180
Gaworzyce lub telefonując pod numer 718-316-100 .  Kontakt z inspektorem ochrony danych w Domu Kultury „Jowisz” możliwy jest
poprzez adres email: iodo@gaworzyce.com.pl

2. Pana/ Pani  dziecka dane osobowe przetwarzane są w związku z organizacją konkursu „Świąteczne łamigłówki- Baw się z Jowiszem”.
3. Pana/Pani  dziecka dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy

Pana/Pani dziecka  danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
4. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani dziecka danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
5. Pana/Pani dziecka  dane przechowywane będą nie dłużej niż jest to konieczne, oraz wyznaczony przepisami prawa okres.
6. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do  danych dziecka, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również prawo do

ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępniania danych osobowych zostały określone przez przepisy prawa polskiego.
7. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani dziecka danych osobowych  przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi

do organu nadzorczego.
8.
W oparciu o Pana/Pani dziecka dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym
będących wynikiem profilowania*.

 Profilowanie  oznacza  dowolną  formę  zautomatyzowanego przetwarzania  danych  osobowych,  które  polega  na  wykorzystaniu danych
osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących
pracy  tej  osoby  fizycznej  ,  jej  sytuacji  ekonomicznej,  zdrowia,  osobistych  preferencji,  zainteresowań,  wiarygodności,  zachowania,
lokalizacji lub przemieszczania się

                                                                                                                                                                                                            

………………………………………
( czytelny podpis)
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