KARTA ZGŁOSZENIA
do konkursu na wykonanie książki dotykowej
dla dzieci niewidomych i słabowidzących
Dane uczestnika:
…………………………..…………….....................................................................................................................
(imię i nazwisko, wiek)
Dane rodzica (opiekuna prawnego):
………………......................................……………..................................................................…..........................
(imię i nazwisko, adres e-mail lub nr telefonu)

Informacja organizatorów konkursu, będących także administratorami danych osobowych:
1.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Administratorami Państwa danych osobowych, pozyskanych w związku z konkursem, są:
a. Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Częstochowie, Aleja Najświętszej
Maryi Panny 22, 42-202 Częstochowa, tel. (34) 360-61-18, e-mail sekretariat@biblioteka.czest.pl;
a. Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie, ul.
Ułańska 5/7, 42-202 Częstochowa, tel. (34) 365-76-74, e-mail p16@edukacja.czestochowa.pl.
We wszystkich sprawach, związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, można się kontaktować
z inspektorami ochrony danych w siedzibach organizatorów.
Dane osobowe będą przetwarzane w związku z konkursem i jego celami na podstawie Państwa zgody (art. 6
ust.1 lit a RODO - Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja), a także w celach
archiwizacyjnych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (tj. Dz.U. 2020 poz. 164) oraz w celu zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami RODO.
Organizatorzy nie mają zamiaru przekazywać komukolwiek Państwa danych osobowych, jednak imię,
nazwisko, klasa, szkoła i wizerunek uczestników konkursu będą publikowane w Internecie, a tym samym
ogólnie dostępne. Organizatorzy są w stanie usunąć te dane wyłącznie z miejsc, którymi zarządzają. Dane
osobowe rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika konkursu nie będą podlegały upublicznieniu, służą wyłącznie
do ustalenia tożsamości i do kontaktu.
Państwa dane osobowe zostaną usunięte po ustaniu ich przydatności do wypełnienia celów i obowiązków
opisanych w tym dokumencie lub na skutek Państwa interwencji, jednak w trybie i zakresie przewidzianym
przez wymienione w tym dokumencie regulacje i przepisy prawa.
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia, ograniczenia
lub wycofania zgody na przetwarzanie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
związku z ich przetwarzaniem, przeniesienia oraz usunięcia.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia i realizacji celów
konkursu.

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika konkursu:

1. Informacje zawarte w tym dokumencie są dla mnie w pełni zrozumiałe i przyjmuję je do wiadomości.
2. Podane dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa jest wynikiem samodzielnej pracy autora, lub

3.
4.

5.

zespołu autorów. Autorowi, lub zespołowi autorów, przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe
do pracy konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.
Zgłoszona praca nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i
osobistych praw autorskich. Odpowiadam za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu
naruszenia ich praw przez pracę konkursową mojego dziecka (podopiecznego).
Przenoszę bezterminowo, nieodpłatnie i do wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji, prawa autorskie
do pracy konkursowej mojego dziecka (podopiecznego) na rzecz organizatorów.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka (podopiecznego) w
związku z konkursem i jego celami. Czynności te mogą być wykonywane dowolną techniką i w dowolnej formie,
a sam wizerunek użyty do wszelkiego rodzaju form przetwarzania obrazu, jednak tak, aby nie naruszać dóbr
osobistych jego właściciela.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka (podopiecznego) danych osobowych, zgodnie z
zapisami tego dokumentu, do przeprowadzenia i realizacji celów konkursu.

.…................................................................
(data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego)

