Formularz zgłoszeniowy na konkurs „Narodowe Czytanie z Balladyną”.
Imię i nazwisko uczestnika konkursu
Tytuł pracy konkursowej
Kategoria

 adaptacja słowna

(zaznacz x właściwe)

 adaptacja plastyczna

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna
prawnego
Miejsce zamieszkania (miejscowość)
Gmina

Oświadczam, że:
- deklaruję chęć udziału w konkursie organizowanym w ramach projektu pn. „Akademia Mirabelek i jej
korzenie”,
- zapoznałem/am się z regulaminem konkursu,
- wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację danych osobowych mojego dziecka, w tym jego wizerunku oraz
pracy konkursowej w zakresie niezbędnym do realizacji celów związanych z przedmiotowym projektem,
- jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z Art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz.U.
z 1977, nr 88, poz. 533 z późn. zm) oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Miejscowość, data

czytelny podpis

Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie. Mam prawo żądać od
Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia
sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, chyba, że realizacja tych praw nie jest
zgodna z przepisami prawa. Szczegółowe informacje dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Somoninie mogę uzyskać w regulaminie projektu „Akademia Mirabelek i jej korzenie”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do Projektu
pn. „Akademia Mirabelek i jej korzenie”
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

□

Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. W celu usprawnienia kontaktu
w sprawach wynikających z organizacją Projektu pn. „Akademia Mirabelek i jej korzenie” realizowanego przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w Somoninie, tj.:
Numer telefonu…………………………………………………..
E-mail…………………………………………………………….

Miejscowość, data

czytelny podpis

Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie. Mam prawo żądać od
Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia
sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, chyba, że realizacja tych praw nie jest
zgodna z przepisami prawa. Szczegółowe informacje dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Somoninie mogę uzyskać w regulaminie projektu pn. „Akademia Mirabelek i jej korzenie”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

