02-743 Warszawa, ul. Jana Sebastiana Bacha 15; tel. (+22) 3977271; e-mail:sdk@sdk.waw.pl;
www.sdk.waw.pl

Formularz zgłoszenia
w konkursie dla osoby niepełnoletniej „Konkurs Poetycki im. Zbigniewa Jerzyny”

(imię)

(nazwisko)

(godło)

(imię i nazwisko opiekuna prawnego)

( e-mail opiekuna prawnego)

(nr. telefonu opiekuna prawnego)





Oświadczam, że nadesłane wiersze są moim dziełem.
Oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem „Konkursu Poetyckiego im. Zbigniewa
Jerzyny” zgadzam się z jego treścią i akceptuję Regulamin bez zastrzeżeń.
Oświadczam, że dane uczestnika spełniają warunki dotyczące wieku (13 lat) określone w
Regulaminie Konkursu Poetyckiego im. Zbigniewa Jerzyny

……………………………………………………………
(data, czytelny podpis opiekuna prawnego)
Klauzula informacyjna
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz 2 rozporządzenia RODO z dn. 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż
Administratorem Danych Osobowych otrzymanych od Państwa jest Służewski Dom Kultury w
Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. J. S. Bacha 15, 02-743 Warszawa.
Kontakt: (22)843-91-01, sdk@sdk.waw.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: iod@sdk.waw.pl,
p. Maksymilian Michalski.
3. Dane są przetwarzane w celu:
a. Umożliwienia uczestnikowi udziału w Konkursie
b. Wydania nagrody zwycięzcy
c. Dane są przetwarzane na podstawie: w związku z przeprowadzonym konkursem ,
obowiązkiem związanym z przekazaniem nagrody finansowej zwycięzcy oraz ochrony
przed roszczeniami
4. Odbiorcami Państwa danych będą:
a. Dostawca usługi hostingowej SDK – firma H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina
Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP 7822622168 – publikacja wyników konkursu na
stronie www Organizatora
b. Facebook inc, z siedzibą w Irlandii - publikacja wyników konkursu na stronie www
Organizatora
5. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
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6. Dane będą przetwarzane przez okres:
a. Dane dotyczące zwycięzców - przez czas trwania kolejnych edycji konkursu;
b. Dane finansowe – prze okres 6 lat od momentu otrzymania nagrody;
c. Dane o uczestnikach – przez okres 3 lat w celach statystycznych oraz roszczeniowych;
7. Przysługujące prawa:
a. Prawo dostępu do danych;
b. Prawo do żądania sprostowania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c. Prawo do żądania usunięcia danych – w przypadku: gdy dane te nie są już niezbędne
do celów, dla których były zbierane/przetwarzane, przetwarzane są niezgodnie z
prawem, właściciel wycofał zgodę, dane muszą zostać usunięte, aby wypełnić
obowiązek wynikający z przepisów prawa;
d. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania – w przypadku: kwestionowania
prawidłowości danych, przetwarzania niezgodnie z prawem, braku konieczności
przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
e. Prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy dane są zbierane na podstawie
zgody oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie
to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. Podanie danych:
a. Ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie;
b. Ma charakter wymogu ustawowego – w przypadku nagród rzeczowych oraz
finansowych;
11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
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