Karta zgłoszenia do konkursu recytatorskiego „Entliczek- pentliczek”

Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………………………………
Instytucja patronująca (adres i tel.) ……………………………………………………………………..
Kategoria wiekowa:
Przedszkola

/

Szkoły podstawowe kl I-III (niepotrzebne skreślić)

Tytuł wykonywanego utworu: .………………………………………………………………….

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia
Wyrażam / Nie wyrażam zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zawartych
w formularzu na potrzeby przeprowadzenie konkursu recytatorskiego „Entliczek- pentliczek” przez
Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach z siedzibą przy ulicy ul. Hołdunowska 39 w Lędzinach zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie 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 (Dz. U. UE.
L. 2016. 119. 1). Nie wyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości brania udziału w konkursie.
Wyrażam / Nie wyrażam zgodę/y na bezterminowe, publiczne i nieodpłatne wykorzystanie
wizerunku mojego dziecka oraz imienia i nazwiska dziecka w celach realizacji i promocji konkursu
przez Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach z siedzibą przy Hołdunowska 39 w Lędzinach
zarejestrowanego podczas konkursu recytatorskiego zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Dz.U. UE. L. 2016. 119.1.) oraz ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018 poz. 1191.). Wykorzystanie
wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza moich dóbr osobistych, ani innych praw. Zgoda
obejmuje takie formy publikacji jak: strona internetowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach
oraz Urzędu Miasta Lędziny strona na portalach społecznościowych Facebook Miejskiego Ośrodka
Kultury oraz Urzędu Miasta Lędziny, gazetka wydawana przez Urząd Miasta Lędziny.

………………………………………………………
podpis prawnego opiekuna dziecka

