KARTA ZGŁOSZENIA

konkursu „Żołnierze Niezłomni”
pod patronatem Wójta Gminy Łomża Piotra Kłysa

Imię ........................................ Nazwisko ..................................................... Klasa ………..
Szkoła ……………………………………………………………………………………………………………....
Miejsce zamieszkania ………..…………………………
Numer telefonu kontaktowego rodzica/opiekuna prawnego* ………………………………

*Podanie tej informacji nie jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, ale ułatwi kontakt Organizatorowi z Uczestnikiem.

OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA
1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu „Żołnierze Niezłomni” organizowanego przez Urząd Gminy Łomża
pod patronatem Wójta Gminy Łomża i że akceptuję wszystkie warunki regulaminu.
.........................................................................
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby przeprowadzenia konkursu „Żołnierze
Niezłomni” 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

……………………………….…………………………………………………….
czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego

3. Oświadczam, że moja praca mojego dziecka przesłana na konkurs „Żołnierze Niezłomni” jest wynikiem samodzielnej pracy
mojego dziecka oraz udzielam Urzędowi Gminy Łomża nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu przez czas
nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji:
(a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
(b) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
(c) użyczenie egzemplarzy utworu;
(d) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;
(e) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.
3.1 Zezwalam również na niezależne udzielanie przez Urząd Gminy Łomża dalszych licencji na korzystanie z mojej pracy
konkursowej.
3.2 Oświadczam, iż przysługują mi pełne prawa, w tym autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworu, a w szczególności, że
utwór ten jako całość ani jego fragmenty nie naruszają praw osób trzecich.

….…………………………………………………………………...
czytelny podpis
podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika

KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek określony art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej: RODO) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łomża z siedzibą: ul. Marii Skłodowskiej Curie
1a, 18-400 Łomża.
Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@gminalomza.pl lub listownie na adres: Inspektor ochrony danych:
ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża.
Pani/Pana dane osobowe uzyskane przez Wójta Gminy Łomża przetwarzane będą w celu wykonania niniejszej
umowy, w myśl art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych niż strony niniejszego
postępowania, ich ewentualni pełnomocnicy, uczestnicy postępowania.
(organy publiczne, które mogą otrzymać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania
zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców).
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany
prawem okres archiwizacji.
Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Może Pani /Pan złożyć do Wójta Gminy Łomża wniosek dotyczący:
a.
dostępu do swoich danych osobowych;
b.
sprostowania / poprawiania swoich danych osobowych;
c.
ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
(dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne
z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa
dotyczących np. archiwizacji).
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie
skutkowało niemożnością załatwienia sprawy lub przedłużeniem czasu trwania sprawy.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Wójta
Gminy Łomża, w tym profilowaniu.

