Zgłoszenie
uczestnictwa w grze miejskiej
„W POSZUKIWANIU BARCZEWSKICH ANIOŁÓW”

organizowanej przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie
w dniu 08.07.2022 roku

Nazwisko i imię …………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania………………………………………………………………………………..………
Telefon ……………………………………………………………………………………………………..
Oświadczenia uczestnika (w przypadku osób niepełnoletnich – rodzica/opiekuna) dotyczące
przetwarzania danych osobowych
Oświadczam, że podane dane są prawdziwe i aktualne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu przez Centrum
Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie w celu mojego uczestnictwa w Grze.
Oświadczam, iż zapoznałem(-am) się i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Gry.
Oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z informacją dotyczącą Administratora Danych Osobowych.
Zezwalam na wykorzystanie imienia, nazwiska oraz wizerunku w celu promowania Gry.

…………………………………………………………………………………………………………....
(Data i podpis, w wypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Karta zespołu

L.P.

1.

2.

3.

4.
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Nazwiska i imiona członków zespołu

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) dalej Rozporządzenie 2016/679 (zwane dalej „RODO”) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie.
2. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu organizacji zajęć.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w zajęciach w celu
zapewnienia bezpieczeństwa dzieci.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

