
                                                           KARTA KONKURSOWA 

                              Konkursie filmowym dla szkół Powiatu Wieruszowskiego pod nazwą:

                                                     W-Y-Ł-Ą-CZ CYBERPRZEMOC!
                                     realizowanym przez  Wieruszowski Dom Kultury 

Nazwa szkoły 

Klasa/ grupa 

Tytuł filmu 

Imię i nazwisko opiekuna/ 
nauczyciela grupy

                                                                                                               
                                                                                                      ------------------------------------------
                                                                                                      Data, podpis opiekuna klasy,grupy



Wypełnia rodzic/opiekun uczestnika!

                     Deklaruję udział w  Konkursie filmowym dla szkół Powiatu Wieruszowskiego pod nazwą:

                                              W-Y-Ł-Ą-CZ CYBERPRZEMOC!
                                       realizowanym przez  Wieruszowski Dom Kultury 

Imię i nazwisko uczestnika: .....................................................................................................................................

Nazwa szkoły  ...................................................................................................................................

ZGODA RODZICÓW

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w filmie konkursowym i upowszechnianie filmu z jego wizerunkiem 
 W-Y-Ł-Ą-CZ CYBERPRZEMOC realizowanym przez  Wieruszowski Dom Kultury 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Wieruszowski Dom Kultury  ul. Rynek 
8/9, 98-400 Wieruszów zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wieruszowski Dom Kultury  ul. Rynek 8/9 98-400 
Wieruszów, zgodnie z z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Wieruszowski Dom Kultury  ul. Rynek 8/9  
Wieruszów   poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych związanych z uczestnictwem w projekcie 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wyrażam  zgodę  na  publikację  zdjęć  oraz  filmów  konkursowych  mojego  dziecka, m.  in.  na  portalach 
społecznościowych oraz na stronie internetowej  Wieruszowski Dom Kultury  ul. Rynek 8/9,98-400 Wieruszów 
zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

………………………………………………………………………........                                    
Miejsce i data,  Podpis rodziców lub prawnego opiekuna    

Dane kontaktowe do rodziców lub prawnego opiekuna:
Telefon:  ………………………………………………………………………

E-mail:  .…………….…………………………………………………………

Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych  jest:  Wieruszowski  Dom Kultury   ul.  Rynek  8/9  Wieruszów 

zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych 
3. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres  trwania   Konkursu filmowego  dla szkół  

Powiatu  Wieruszowskiego  W-Y-Ł-Ą-CZ  CYBERPRZEMOC!,  a  po  tym  czasie  przez  okres  wynikający  z 
obowiązujących przepisów prawa. 

4. Mają  Państwo prawo dostępu  do  treści  swoich  danych,  prawo do  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody 
na ich przetwarzanie.

5. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 
uznają  Państwo,  że  przetwarzanie  Państwa  danych  dokonywane  jest  z  naruszeniem  przepisów  ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
7. Podanie Państwa danych jest całkowicie dobrowolne i wynika z wyrażonej zgody.
8. Państwa dane będą  w naszych serwisach przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  ale  nie  będą podlegały 

profilowaniu.


