
Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

Oświadczam,  że  udzielam  niewyłącznej,  nieodpłatnej,  nieograniczonej
w czasie i przestrzeni licencji na utwór zgłoszony przeze mnie do Konkursu
na Wspomnienie o Nadarzyńskim Ośrodku Kultury.

Data______________________                             Podpis___________________________________________



Załącznik nr 2
Karta zgłoszenia

DANE UCZESTNIKA

imię i nazwisko 

telefon
adres email

tytuł utworu 

Zgoda
1)  Oświadczam,  iż  zapoznałem się  z  Regulaminem  Konkursu  na  Wspomnienie  o  Nadarzyńskim  Ośrodku
Kultury, akceptuję postanowienia Regulaminu i wyrażam zgodę na udział Uczestnika w Konkursie. 

2)  Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej  wymienionych danych osobowych Uczestnika  jest  Nadarzyński
Ośrodek  Kultury,   Pl.  Poniatowskiego  42,  05-830  Nadarzyn w  celu  przeprowadzenia  i  rozstrzygnięcia
Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przyznania nagród i dyplomów (o ile Uczestnik okaże się zwycięzcą)
oraz opublikowania zwycięskich tekstów Autorów wraz z ich zdjęciem przez jest Nadarzyński Ośrodek Kultury,
Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn na stronie internetowej NOK, w prasie lokalnej, telewizji lokalnej,
mediach społecznościowych (w tym Facebook).
Uczestnik/Opiekun  ma  prawo  do  cofnięcia  zgody w  dowolnym  momencie  poprzez  przesłanie  stosownego
oświadczenia na e-mail: nok@nok.pl,  lub na adres: jest Nadarzyński Ośrodek Kultury,  Pl. Poniatowskiego 42,
05-830 Nadarzyn; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

3)  Wyrażam  zgodę  na  wykorzystywanie  przez  Organizatora  wizerunku  Uczestnika  utrwalonego  podczas
wręczania  nagród,  w  tym  jego  rozpowszechnianie  na  stronie  internetowej  Organizatora  i  w  mediach
społecznościowych, oraz w publikacjach Organizatora, w celu informowania o przeprowadzonym Konkursie i
jego zwycięzcach. Zgoda jest udzielana nieodpłatnie. 

 Data ______________________________                ________________________________
     

   Podpis Opiekuna prawnego/Pełnoletniego uczestnika     

 

mailto:nok@nok.pl


Załącznik nr 3
Klauzula informacyjna  dla uczestnika/rodzica uczestnika 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1. Administratorem  danych  osobowych  zbieranych  od  uczestników  Konkursu  jest  Nadarzyński  Ośrodek
Kultury,  Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn, tel. (0-22) 729–89-15,  e-mail: nok@nok.pl,  

2. W NOK powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych- Iwonę Obarzanek kontakt: iod  @cbi.org.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

a) wykonywania  obowiązków  prawnych  ciążących  na  Administratorze  tj.  realizacji  zadań
wynikających z prowadzonego konkursu,

b) promocji  osiągnięć  i  pozytywnego  wizerunku  Administratora  na  podstawie  udzielonej  przez
Panią/Pana zgody  na prezentacje wizerunku ucznia w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

4. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą osoby  upoważnione  przez  Administratora  oraz
podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora,  a  także organ prowadzący i  organy
publiczne,  instytucje  i  podmioty  trzecie  uprawnione  do  otrzymania  danych  osobowych  na  podstawie
przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego- media społecznościowe.

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:

a) pkt 3 a) będą przechowywane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres trwania nauki, a następnie archiwizowane
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

b) pkt 3 b) będą przechowywane do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym
celu,

7. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  żądania  od  Administratora  dostępu  do  danych  osobowych  Pana/Pani
dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu.

8. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  cofnięcia  wyrażonej  zgody  w  każdym  czasie  poprzez  złożenie
oświadczenia o wycofaniu zgody  złożonej u Administratora.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznasz,  że przetwarzanie  przez  Administratora  danych  osobowych narusza  przepisy o ochronie  danych
osobowych.

10. Podanie danych osobowych,  o których mowa w pkt 3 a)   jest  niezbędne i  jest  wymogiem ustawowym
służącym realizacji wskazanych celów.

11. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym,
umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. Jednocześnie pragnie poinformować, że np. serwery serwisu
Facebook znajdują się  również  poza krajami Europejskiego Obszaru  Gospodarczego w tym w Stanach
Zjednoczonych Ameryki. Powierzone przez Panią/a dane osobowe zostaną przetransferowane przez serwis
Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością
serwisu. Zgodnie z  informacją zamieszczoną w zaktualizowanych na dzień 19 kwietnia 2018 Zasadach
dotyczących danych serwis Facebook wykorzystuje typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję
Europejską i opiera się na decyzjach Komisji  Europejskiej stwierdzających  odpowiedni stopień ochrony
danych.

12. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp
mailto:iod@cbi.org.pl
mailto:iod@cbi.org.pl
mailto:nok@nok.pl


Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

Ja  niżej  podpisany/podpisana  wyrażam  zgodę  na  udział  w  Konkursie  na

Wspomnienie  o  Nadarzyńskim Ośrodku  Kultury  „Dwadzieścia  lat  minęło...”

mojego syna/córki...............................................................................................

….........................................................................

(podpis opiekuna prawnego)


