Załącznik nr 2
do Regulaminu Konkursu Fotograficznego
„Balonowa Jura Janów – Olsztyn 2018”

……………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

…………………………………………………

……………………………………………………………………….

(miejscowość, data)

(ulica)

……………………………………………..……………………….
(kod pocztowy, miejscowość)

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przekazanie przyznanej mi w Konkursie fotograficznym „Balonowa Jura
Janów

-

Olsztyn

2018”,

nagrody

pieniężnej

na

rachunek

bankowy

w …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...
nr …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..

………………………………………….……………………………………
(czytelny podpis Laureata)

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1. Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją
konkursu są:
- Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a, prowadzącym działalność
statutową instytucji kultury / księga rejestru założona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Śląskiego w dniu 13.IX.1999 r. nr RIK-D/11/99,3/,
- Urząd Gminy Janów z siedzibą w Janowie (42-253), ul. Częstochowska 1,
- Urząd Gminy Olsztyn z siedzibą w Olsztynie (42-256), Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie (42-200), ul. Ogińskiego 13a
e-mail: iod@rok.czestochowa.pl
3. Dane osobowe i kontaktowe podane w oświadczeniu, będą przetwarzane w celu realizacji wypłaty
nagrody pieniężnej dla Laureata, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4. Dane Laureata będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonego celu oraz
obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa (księgowego i podatkowego - nie dłużej
niż 5 lat licząc od końca roku, w którym odbył się Konkurs)
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich
sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w
przypadkach określonych w art. 18 RODO,
7. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie współadministratorów danych, tj. podmioty
świadczące usługi IT w zakresie hostingu serwisów internetowych, podmioty świadczące usługi
bankowe.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
9. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych
przepisów.
10. Podanie danych zawartych w oświadczeniu nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym
aby zrealizować wypłatę nagrody przyznanej zgodnie z protokołem Komisji Konkursowej.

………………………………………….……………………………………
(czytelny podpis Laureata)

