Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: 41 248-03-70, www.arl.ostrowiec.pl, e-mail: sekretariat@arl.ostrowiec.pl

Formularz zgłoszenia uczestnika do konkursu plastycznego

,,Lokalne NIEBANALNE’’

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu
........................................................................................................................
2. E-mail rodzica/ opiekuna/lub pełnoletniego uczestnika:
........................................................................................................................
3. Tytuł i opis pracy konkursowej:
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ …………………………

Ja, niżej podpisana/y ............................................................ oświadczam, że
zapoznałam/em się z regulaminem konkursu plastycznego „Lokalne NIEBANALNE”,
a informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

.......................................................................

............................................................................

(data i miejscowość)

(podpis pełnoletniego uczestnika lub - w przypadku
ucznia niepełnoletniego – podpis rodzica bądź
opiekuna prawnego)

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora (Organizatora Konkursu) –
Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Sandomierska 26a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski moich*/ mojego niepełnoletniego
dziecka/dziecka, którego jestem opiekunem prawnym* danych osobowych zawartych
w Formularzu zgłoszenia uczestnika do konkursu plastycznego „Lokalne
NIEBANALNE”, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu i zrealizowania jego
celów określonych w regulaminie Lokalne NIEBANALNE”, z którego treścią
zapoznałam/em się.
Wyrażam zgodę na publikację pracy zgłoszonej do konkursu „Lokalne
NIEBANALNE” zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
Dodatkowo wyrażam zgodę na nieodpłatne rejestrowanie i wykorzystanie wizerunku
mojego oraz wykorzystywanie tego wizerunku poprzez umieszczanie na stronach
internetowych Organizatora Konkursu, oraz tablicach ściennych i folderach w celach
informacyjnych oraz promocji Organizatora Konkursu.
*Niepotrzebne skreślić
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Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o treści klauzuli
informacyjnej wynikającej z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

.......................................................................

............................................................................

(data i miejscowość)

(podpis pełnoletniego uczestnika lub - w przypadku
ucznia niepełnoletniego – podpis rodzica bądź
opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu plastycznego „Lokalne NIEBANALNE”.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO informuję, iż:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. z siedzibą
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 26a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. tel: 41 248 03 70
fax: 41 248 03 71. e-mail: sekretariat@arl.ostrowiec.pl,
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@arl.ostrowiec.pl,
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 wzmocnienia tożsamości lokalnej,
 prezentacji ostrowieckich firm,
 promocji ostrowieckiej przedsiębiorczości oraz Ostrowca Świętokrzyskiego,
 rozliczenia przyznanej nagrody, w tym zobowiązań podatkowych,
 archiwizacji.
4) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
c) w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);.
5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie:
a) członkowie Komisji ds. nagród konkursu plastycznego „Lokalne NIEBANALNE”;
b) podmioty dokonujące oceny, ekspertyzy, jak również podmioty zaangażowane, w szczególności w: proces
audytu i kontroli;
c) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
w jakich zostały pozyskane:
a) przez okres 5 lat liczonych od roku następnego po przyznaniu nagród w konkursie plastycznym „Lokalne
NIEBANALNE”;
b) następnie
przechowywane
będą
w
sposób
określony
w
Instrukcji
kancelaryjnej,
o której mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67).
7) Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach zbioru, przysługuje:
a) prawo żądania dostępu do danych osobowych;
b) prawo do sprostowania swoich danych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2
8) Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych osobowych
niezbędnych, w szczególności do:
a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa
członkowskiego;
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b) celów archiwalnych w interesie publicznym.
9) Podanie danych osobowych jest:
a) warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla których są
gromadzone;
b) warunkiem dobrowolnym w przypadku Państwa wizerunku w celach informacyjnych
i promocji Województwa Świętokrzyskiego.
10) W oparciu o dane osobowe przetwarzane w ramach zbioru nie będą podejmowane wobec osób, których dane
dotyczą zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców,
nr KRS: 0000273357, Regon: 291198077, NIP: 661-20-54-183
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim, nr rachunku: 86 8507 0004 2001 0005 6094 0001
Kapitał zakładowy: 621 400,00 zł

