OGÓLNOPOLSKI KONKURS PROFILAKTYCZNY
Karta zgłoszenia w konkursie "Profilaktyka uzależnień"
Nazwa i adres placówki 
(prosimy o wypełnianie na komputerze lub drukowanymi literami)


 
nazwa

ulica/numer

kod pocztowy

miejscowość

telefon

e-mail


imię i nazwisko opiekuna

telefon kontaktowy

adres e-mail opiekuna


Lp.
Imiona i nazwiska członków zespołu - uczniów
1.


2.


3.


4.


5.


6.



Tytuł spotu/piosenki



	Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.
	Oświadczam, że osoby utrwalone na materiale wyraziły zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych znajdujących się w tym materiale.
	Oświadczam, że wszystkie materiały użyte podczas przygotowania spotu profilaktycznego lub piosenki (muzyka, efekty dźwiękowe, grafika, materiały video i inne) zostały wykorzystane zgodnie z prawem na podstawie licencji zakupionej lub bezpłatnej. Jestem świadomy, że ponoszę pełną odpowiedzialność w przypadku użycia materiałów niezgodnie z prawem i będę obciążony ewentualnymi roszczeniami autorów użytych przeze mnie materiałów.

Imię i nazwisko uczestnika konkursu
Podpis (pełnoletni uczestnik, rodzic, opiekun prawny)



















Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach konkursu
W związku z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:
	administratorem danych jest Zakład Poprawczy w Sadowicach, ul. Szkolna 10. 55-080 Kąty Wrocławskie, sekretariat@sadowice.zp.gov.pl, tel. 713393303;
	dane osobowe przetwarzamy w celu organizacji i przeprowadzania konkursu na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz przyznania zwycięzcom nagród na podstawie wykonania umowy – regulaminu konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
	dane podają Państwo dobrowolnie jednak w przypadku odmowy podania danych opiekuna i uczestnika zgłoszenie nie zostanie przyjęte;
	odbiorcami danych będą placówki biorące udział w konkursie w celu oddania głosu; a także firmy dostarczające systemy informatyczne organizatorowi konkursu; nie będziemy przekazywać danych do odbiorców w państwach trzecich;
	dane będziemy przechowywać do momentu wycofania przez Państwa zgody lub przez okres 1 roku zarówno 
w przypadku uczestników jak i zwycięzców konkursu;
	zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, wówczas prosimy o kontakt mailowy z administratorem danych;
	przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;
	nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji ani profilować na podstawie danych;
	w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl 



