Zał. 1 Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego na kartkę świąteczną
Wojewody Lubuskiego – VI edycja
Kartę proszę przykleić na tył pracy plastycznej
UWAGA! PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA …………………………………………………………
2. WIEK.……………………………………………….....................................................................
3. PRZEDSZKOLE/SZKOŁA…………………………………………………………………….

4. ADRES PRZEDSZKOLA/SZKOŁY…………………………………………………………..

5. TYTUŁ PRACY
…………………………………………………………………………………………………….
6. OPIEKUN KONKURSU………………………………………………………………………..
7. TELEFON KONTAKTOWY OPIEKUNA……………………………………………………
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji VI edycji konkursu na „Kartkę świąteczną”
skierowanego do przedszkoli oraz klas 1-3 szkoły podstawowej.
- Kontakt do inspektora ochrony danych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim mail: iod@lubuskie.uw.gov.pl
- Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest : Wojewoda Lubuski, ul. Jagiellończyka 8,66-400 Gorzów Wlkp.
- Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją,
przeprowadzeniem Konkursu i doręczeniem nagrody w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na stronie internetowej Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego, w prasie lokalnej, mediach oraz w wydawnictwach promujących Województwo Lubuskie. Dane osobowe będą przechowywane
przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
- Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród, ich doręczenia oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
- Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
- Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie zaprzestania
przetwarzania danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie i skreśleniem z list uczestników.

……………………….
Podpis uczestnika

…………………………….
Podpis rodzica
………………………………………..
Podpis opiekuna/nauczyciela

