KARTA ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW WĘDKARSKICH
„TAAAKA RYBA”
Przedsięwzięcie dofinansowano w ramach promocji obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Morawskie Wrota”
Proszę wypełnić pismem drukowanym
1. Imię i nazwisko uczestnika
………………………………………………………………………
2. Wiek uczestnika
………………………………………………………………………

3. Telefon kontaktowy
………………………………………………………………………
4. Adres e-mail
………………………………………………………………………
Wypełnione karty zgłoszeniowe można dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Marklowice (pokój 202,
307) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00 lub drogą mailową na adres:
ssp@marklowice.pl
Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy złożyć w terminie do 23.05.2019 r.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na:
-

przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* przez Urząd Gminy
Marklowice, w celu udziału w zawodach wędkarskich „Taaaaka ryba”

-

nieodpłatne utrwalenie i publikowanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* (w formie
fotograficznej i filmowej) zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) za pośrednictwem
strony internetowej Urzędu Gminy Marklowice, prowadzonych serwisów społecznościowych
oraz wszelkich publikacji w artykułach tematycznych dotyczących zawodów wędkarskich
„Taaaaka ryba”.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi występ uczestnika w zawodach
wędkarskich „Taaaka ryba”

……………………………………………..….
miejscowość i data
*niepotrzebne skreślić

…..….………………..…………………………..
czytelny podpis rodzica/uczestnika

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dalej: RODO) Dz.U.UE.L.2016.119.1
Informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas zawodów wędkarskich „Taaaaka
ryba”. jest Urząd Gminy Marklowice, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice;
2) kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy telefonicznie 324592825 lub e-mailowo
pod adresem: iodo@marklowice.pl
3) administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe osób zgłoszonych do zawodów
wędkarskich na podstawie zgody tj.; art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4) dane osobowe osób zgłoszonych do zawodów wędkarskich przetwarzane będą w celach:
a) zakwalifikowania kandydatów do zawodów
b) wyłonienia zwycięzcy zawodów
c) informacyjno-promocyjnych
5) dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do organizacji a następnie archiwizacji
zawodów wędkarskich lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
6) dane osobowe uczestników zawodów wędkarskich nie będą przekazywane do państwa trzeciego
ani do organizacji międzynarodowej;
7) osobom zgłoszonym do zawodów wędkarskich przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych, rodzicom i opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do treści danych dziecka,
żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z
rezygnacją z udziału w zawodach. Ponadto przysługuje prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
8) każdej osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z
obowiązującym prawem;
9) w trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje
dotyczące zgłoszenia zawodów wędkarskich nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się
żadnych profili osób zgłoszonych;
10) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

