GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W WIŚNIOWEJ
Wiśniowa 320, 32-412 Wiśniowa
NIP: 681-17-74-603 | REGON: 357179784
Rachunek Bankowy Bank Spółdzielczy:
50 8602 0000 0000 0015 2611 0001

Karta zgłoszeń
Konkurs Plastyczny
,,Odchodzimy od ekranu - rozwijamy pasje”
Imię Nazwisko:...............................................................................................................
Miejsce zamieszkania: ..................................................................................................
Gmina: …………………………………………………………………………………….......
Szkoła: …………………………………………………………………………………………
Klasa:…………………………………………………………………………………………..
Tel. kontaktowy do wykonawcy/ opiekuna (w przypadku grup)……………………...
KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej 32-412 Wiśniowa 320
mojego wizerunku w formie papierowej i elektronicznej, na potrzeby organizacyjne Konkursu Plastycznego
,,Odchodzimy od ekranu - rozwijamy pasje”, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.). Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego
wynagrodzenia z powyższego tytułu.
Zgoda obejmuje również korzystanie z wizerunku utrwalonego w trakcie wykonywanej pracy lub w związku z
nią dla celów promocyjnych, popularyzatorsko - naukowych, w ramach wydania monografii, bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych, za pośrednictwem dowolnego medium. Utrwalenie wizerunku może być w formie
fotografii cyfrowej, analogowej, zapisu audio, wideo (również po obróbce). Niniejsza zgoda nie ogranicza
zapisu Ustawy o Prawie Autorskim Art. 81. 2.2.

………………………………………………………………..
Data i czytelny podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WIZERUNKU
Zgodnie z art. 13 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
osobowych zwane dalej RODO) informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, z siedzibą w Wiśniowej 320; 32412 Wiśniowa tel. 12 271 20 20, adres e-mail: kultura@gokis-wisniowa.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie
dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: e-mail: iod@gokis-wisniowa.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez GOKiS w celach promocyjnych, popularyzatorsko naukowych zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

