Załącznik Nr 1

KONKURS
NA PLAKAT, HASŁO I SPOT KAMPANII SPOŁECZNEJ DOT. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE W POWIECIE LEGNICKIM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Praca w kategorii: „plakat i hasło
kampanii”
(proszę zaznaczyć X w rubryce obok)
Praca w kategorii: „spot promujący
kampanię”
(proszę zaznaczyć X w rubryce obok)
Imię i nazwisko uczestnika
Nazwa i adres szkoły/placówki

Klasa
Imię i nazwisko

Dane rodzica/opiekuna
prawnego/wychowawcy/
pełnoletniego uczestnika
(proszę zaznaczyć właściwe)

adres e-mail: ……………………………………
nr telefonu: ……………………………………..
Czytelny podpis

Data sporządzenia formularza
zgłoszeniowego

Załącznik Nr 2

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu na plakat, hasło i spot
kampanii społecznej dot. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w powiecie legnickim
i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.
2. Ja, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz
mojego dziecka (w przypadku pełnoletniego uczestnika konkursu zapis „oraz mojego
dziecka” należy skreślić), zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz. U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.,
str. 1), dalej jako RODO, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy,
ul. Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia
Konkursu, pokonkursowej wystawy prac w Starostwie Powiatowym w Legnicy,
publikacji fotorelacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Legnicy oraz
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, publikacji kopii pracy w mediach
lokalnych i społecznościowych oraz wydruku ulotki/plakatu z wykorzystaniem kopii
pracy.
3. Ja, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, publikowanie,
wykorzystanie i powielanie pracy konkursowej i mojego wizerunku oraz mojego
dziecka (w przypadku pełnoletniego uczestnika konkursu zapis „oraz mojego dziecka”
należy skreślić) w formie zdjęć oraz nagrań wideo, przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Legnicy. Oświadczam jednocześnie, że moja zgoda dotyczy zdjęć oraz
nagrań wideo przedstawiających mój wizerunek oraz wizerunek mojego dziecka
(w przypadku pełnoletniego uczestnika konkursu zapis „oraz mojego dziecka” należy
skreślić), dokumentujących wszelkie okoliczności związane z w/w. Konkursem (w tym
wręczenie nagród, pokonkursową wystawę prac). Rozpowszechnianie mojego
wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka (w przypadku pełnoletniego uczestnika
konkursu zapis „oraz mojego dziecka” należy skreślić) w formie zdjęć oraz nagrań
wideo może być realizowane do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo
i terytorialnie) korzystania w publikacjach w mediach lokalnych i społecznościowych
oraz zamieszczanych na portalach Starostwa Powiatowego w Legnicy oraz PCPR
w Legnicy oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów i środków masowego
przekazu.
KLAUZULA INFORMACYJNA - zgodnie z art 13 ust. 1 i 2 RODO, informujemy iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Legnicy, zwany dalej Centrum, z siedzibą w Legnicy, przy ul. Pl.
Słowiański 1, reprezentowany przez dyrektora;
2) w Centrum został wyznaczony inspektor ochrony danych, e-mail: iod@powiatlegnicki.eu, adres biura: Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, pok. 231, piętro II.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na
podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych
oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
4) podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Regulaminu Konkursu na
plakat, hasło i spot kampanii społecznej dot. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
w powiecie legnickim, jest dobrowolne, niepodanie wymaganych informacji
spowoduje, że prace bez załączonej i podpisanej karty uczestnika Konkursu nie będą
brane pod ocenę komisji, co uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie;
5) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa i określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PCPR
w Legnicy, następnie podlegać będą ocenie archiwalnej w zakresie zniszczenia
lub dalszego okresu przechowywania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
6) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom
uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. np.:
− organom administracji publicznej, − Policji, prokuraturze, sądom, oraz podmiotom,
które wykonują usługi na rzecz Centrum i jednocześnie zawarły z centrum umowę na
powierzenie przetwarzania danych osobowych;
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji
międzynarodowych;
8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych
osobowych, w tym profilowaniu (polegającemu na wykorzystaniu danych osobowych
do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej);
9) posiada Pani/Pan prawo do:
− dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (wymienione prawa mogą
być ograniczone w sytuacjach, kiedy Centrum jest zobowiązane do przetwarzania
danych w celu realizacji obowiązku ustawowego),
− cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w odniesieniu do danych
przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
− wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO.

………………………………………………
(miejscowość, data, czytelny
lub pełnoletniego uczestnika)

podpis

rodzica/opiekuna

prawnego

