
Załącznik do regulaminu III Chełmskiego Konkursu „Tradycyjna ozdoba choinkowa”

Karta zgłoszenia do konkursu „Tradycyjna ozdoba choinkowa”

Dane uczestnika konkursu:

Imię i nazwisko autora:....................................................................................................................

Nazwa placówki, adres i klasa (w przypadku uczniów):.................................................................

…......................................................................................................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna) i jego nr tel. kontaktowego (w przypadku uczniów):

….........................................................................................................................................................

Numer telefonu kontaktowego autora oraz adres e-mail (w przypadku osób dorosłych):...................

…..........................................................................................................................................................

Wykaz prac zgłoszonych do konkursu:

…...........................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................
(Proszę podać nazwę i krótki opis pracy zgłoszonej do konkursu)



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie
wizerunku i przetwarzanie danych osobowych

Ja niżej podpisany/podpisana ….........................................................................................................
                                                            imię i nazwisko 

□  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka/podopiecznego 
zawartych w „Karcie informacyjnej III Chełmskiego Konkursu „Tradycyjna Ozdoba 
Choinkowa”oraz moich (imię i nazwisko) przez Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Chełmie, 
ul. Pocztowa 41, w celach związanych z organizacją  III Chełmskiego Konkursu „Tradycyjna 
Ozdoba Choinkowa”*

□ Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań 
audio/video moich/mojego dziecka/podopiecznego wykonanych podczas Konkursu w celach 
promocyjnych i archiwizacyjnych oraz umieszczenie tych materiałów na stronie internetowej 
www.mdk.echelm.pl, oraz w mediach.*

* zaznacz właściwe

                
                ....................................................................................................................................
                                                          imię i nazwisko dziecka/podopiecznego

1. Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych w zakresie organizacji III Chełmskiego 
Konkursu „Tradycyjna Ozdoba Choinkowa”

2.  Przyjmuję do wiadomości, że:
- administratorem danych jest dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury z siedzibą w Chełmie, ul. 
Pocztowa 41,
- dane będą przetwarzane przez administratora wyłącznie zgodnie z określonym celem
- przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
- dane podaję dobrowolnie.
                                                                                                             

                                                                                                   ….................................................................................................
                                                                                                                                podpis rodzica/opiekuna prawnego

(zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych  z dnia 4 lutego 1994 r.)

http://www.mdk.echelm.pl/

