
KARTA ZGŁOSZENIA

XVII Powiatowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:  ………………………………………………………………………………………..…………….

NAZWA SZKOŁY:   ...........................................................................................................................

TYP SZKOŁY (podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalna)* / KLASA:  .........................................

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów uczestnictwa w imprezie pn.:
KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  do  celów  uczestnictwa  w  imprezie
pn. KONKURS  SZOPEK  BOŻONARODZENIOWYCH przez  Starostę  Dzierżoniowskiego  i  promocji  tej  imprezy  –  zgodnie
z regulaminem określającym jej przebieg. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) i przyjmuję do wiadomości, iż:
1) moje dane osobowe w zakresie obejmującym imię i nazwisko, sołectwo, nr telefonu kontaktowego lub wizerunek będą
przetwarzane  wyłącznie  w celu  uczestnictwa  w  powyżej  wymienionej  imprezie  oraz  promocji  tej  imprezy  na  stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie oraz w mediach lokalnych (prasa, radio, telewizja, lokalne strony
serwisów internetowych) i nie będą udostępniane innym niewymienionych odbiorcom;
2)  administratorem  tak  zebranych  danych  osobowych  jest  Starosta  Dzierżoniowski  (dane  kontaktowe:  Starostwo
Powiatowe  w  Dzierżoniowie,  Rynek  27,  58-200  Dzierżoniów).  Dalszych  informacji  w  zakresie  przetwarzania  danych
osobowych udziela inspektor ochrony danych (dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-
200  Dzierżoniów,  e-mail:  iod@pow.dzierzoniow.pl)  lub  informacje  dodatkowe  można  znaleźć  na  stronie  internetowej
bip.pow.dzierzoniow.pl (zakładka: „Uprawnienia obywateli i przetwarzanie danych”).
3) mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,  usunięcia,  ograniczenia przetwarzania,  prawo
przenoszenia  danych,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania;  zgoda  nie  obejmuje  rozpowszechniania  danych  w  zakresie  wizerunku  –  dane  te  mogą  być
rozpowszechniane na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
4)  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  wymagany  rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia
18 stycznia 2011 r.  w sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji  w sprawie
organizacji  i  zakresu działania archiwów zakładowych.  Ma Pan/Pani  prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego
do spraw danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
5)  podanie  danych  jest  dobrowolne,  aczkolwiek  odmowa  ich  podania  jest  równoznaczna  z  brakiem  możliwości
uczestnictwa w imprezie pn. KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

…........................................................                  …....................                                …...........................................................
                 imię i nazwisko                                                           dnia                                                  podpis osoby składającej oświadczenie
                                                                                                                                                               pełnoletni uczeń/rodzic/opiekun prawny

Prosimy o czytelne wypełnienie karty, drukowanymi literami
* właściwe podkreślić

MIEJSCE PRZYJMOWANIA PRAC KONKURSOWYCH 
Starostwo Powiatowe, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, II piętro, pokój 213

PRACE BĘDĄ PRZYJMOWANE w dniu 11 grudnia 2018r. w godz. 12:00 – 16:00

ORGANIZATOR KONKURSU:
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Wydział Edukacji, Kultury i Promocji

Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów
tel. (74) 832 36 62 e-mail: promocja@pow.dzierzoniow.pl 

mailto:promocja@pow.dzierzoniow.pl

