Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Bitwa pod Kazimierzem Dolnym 1831 r. i jej bohaterowie

Formularz Zgłoszenia/Oświadczenie
Imię i nazwisko dziecka ..................................................................................................................
Wiek dziecka ...................................................................................................................................
Tytuł pracy konkursowej ................................................................................................................
Wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie „Bitwa pod Kazimierzem 1831 r. i jej
bohaterowie” organizowanym przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek
19.
Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu konkursu i w pełni akceptuję jego
treść.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka do celów
związanych z organizacją i przebiegiem konkursu „Bitwa pod Kazimierzem 1831 r. i jej
bohaterowie” zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym do konkursu i metryczce pracy.
Czy zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie wizerunku dziecka podczas konkursu, w celu
zamieszczenia relacji z gali wręczania nagród na stronach internetowych organizatora, mediach
i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora?
TAK

NIE

Czy zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie danych osobowych dziecka w przypadku
wykorzystania pracy konkursowej przez organizatora, w tym prezentowania pracy konkursowej
w prasie, telewizji, na stronach internetowych, w mediach i oficjalnych profilach w mediach
społecznościowych
organizatora
oraz
drukowanych
i
informacyjno-promocyjnych
wydawnictwach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym?
TAK

NIE

Czy wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka zarejestrowanego podczas
przedsięwzięć organizowanych przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, poprzez
jego rozpowszechnianie w postaci umieszczania zdjęć/filmów na stronach internetowych
Muzeum, organizowanych wystawach, w treściach publikacji drukowanych i graficznych (w tym
książkowych i w folderach) dla celów związanych z realizacją statutowych zadań Muzeum oraz
jego promocji.
TAK
.........................................
(miejscowość, data)

NIE
...................................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu)

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
24-120 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19
tel. 81 881 02 88, faks 81 881 02 88 wew. 65
NIP: 716-22-70-928 Regon: 000278043
e-mail: sekretariat@mnkd.pl
www.mnkd.pl

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r., informuje się:
1) administratorem danych osobowych jest Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
z siedzibą w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 19, 24-120 Kazimierz Dolny, tel. 81 881 02 88,
e-mail: sekretatriat@mnkd.pl;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: ochrona@mnkd.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji udziału w wydarzeniach organiowanych
przez administratora;
4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda;
5) dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom na podstawie przepisów prawa lub
rozpowszechniane na podstawie odrębnej zgody;
6) dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
prawa oraz na warunkach odrębnej zgody w przypadku ich rozpowszechniania;
7) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych dobrowolne;
10) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

