Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA PRACY do konkursu - Wincenty Ferdynand Lessel – jak wyglądał?
(Uwaga! PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)
Formularz powinien zostać wypełniony przez rodzica lub opiekuna prawnego
1. Tytuł pracy ........................................................................................................................
2. Imię i nazwisko autora ............................................................................................……..
3. Kategoria wiekowa (podkreślić właściwą)
a) 5 – 8 lat,
b) 9 – 12 lat,
c) 13 – 18 lat

4. Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego):
....................................................................................……………...
5. Dane kontaktowe rodzica/opiekuna prawnego (telefon lub e mail):
............................................................………………………………...
Zapoznałem (-am) się z REGULAMINEM konkursu Wincenty Ferdynand Lessel – jak wyglądał?

.......................................…..
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Oświadczam, że przesłana na konkurs praca jest wynikiem twórczości mojego dziecka i nie narusza praw osób
trzecich.
........................................………………
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na uczestnictwo (nazwisko uczestnika) ..............................................................……….
w konkursie Wincenty Ferdynand Lessel – jak wyglądał?

.......................................…
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych mojego dziecka przez Fundację im.
Wincentego i Franciszka Lesslów z siedzibą w Puławach ul. Środkowa 4, 24-100 w celu uczestnictwa w
konkursie Wincenty Ferdynand Lessel – jak wyglądał?
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z informacją dotycząca ochrony danych osobowych
zamieszczoną w niniejszym załączniku będącym częścią Karty Zgłoszenia.
Data: ...........................…
................................................... .........................................…
czytelne imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego autora pracy

Informacje o przetwarzaniu danych

1. Administratorem Pani/a danych osobowych gromadzonych w związku z realizacją konkursu
Wincenty Ferdynand Lessel – jak wyglądał? jest Fundacja im. Wincentego i Franciszka Lesslów
z siedzibą w 24-100 Puławy ul. Środkowej 4, e-mail: fundacja.lessel@wp.pl
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Tomaszem Mazurem tj.
osobą odpowiedzialną i sprawującą funkcję Inspektora Danych Osobowych
e-mail:
fundacja.lessel.wp.pl
3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
dane osobowe i dane kontaktowe.
4. Dane będą przetwarzane w celu:
a. realizacji zobowiązań dotyczących konkursu;
b. opracowywania materiałów reklamujących dotyczących Fundacji i Festiwalu im. Wincentego i
Franciszka Lesslów;
c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. Dane Pani/Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych Pana/i oraz osoby biorącej udział w konkursie jest dobrowolne,
jednak brak zgody uniemożliwia udział w konkursie.
7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
8. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie nie ma wpływu na przetwarzanie, które
miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu
10.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

