
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do konkursu,
dla potrzeb niezbędnych do udziału w XXV Międzynarodowym Konkursie Poetyckim „O ZŁOTE
CYGARO  WILHELMA”,  w  celu  archiwizacyjnym,  a  także  w  celu  upublicznienia  w  trakcie
konkursu  (zapowiedź,  rozdanie  nagród  i  relacje,  które  zostaną  zamieszczone  na  stronach
internetowych Administratora oraz w gazecie Kurier) zgodnie z art. 6 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)
oraz  ustawy  z  dnia  10  maja  2018  r.  o  ochronie  danych  osobowych.  Administratorem Danych
Osobowych  jest  Miejski  Ośrodek  Kultury  w  Czerwionce-Leszczynach,  ul.  Wolności  2,  44-230
Czerwionka-Leszczyny, tel. 32 431 16 34 wew. 12, e-mail: sekretariat@mokcl.pl. Miejski Ośrodek
Kultury  w  Czerwionce-Leszczynach  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  można
skontaktować się pisząc na adres mailowy: iod@mokcl.pl lub listowanie pisząc na adres siedziby
Administratora.  Podanie  danych  osobowych,  przez  osobę,  której  dane  dotyczą  jest  warunkiem
udziału  w  konkursie.  Pełna  klauzula  dotycząca  przetwarzania  danych  osobowych  znajduje  się
w Regulaminie konkursu w punkcie 12.
 

……………………………………………………….. (data i podpis) 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku uczestnika konkursu

Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y* na bezterminowe, publiczne, nieodpłatne wykorzystanie mojego
wizerunku przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach, zarejestrowanego podczas
XXV Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego „O ZŁOTE CYGARO WILHELMA” w celach
związanych  z  funkcjonowaniem  i  promocją  Miejskiego  Ośrodka  Kulturyw  Czerwionce-
Leszczynach. Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: zapowiedź, rozdanie nagród i relacje,
które  zostaną  zamieszczone  na  stronach  internetowych  Administratora  oraz  w  miesięczniku
„Kurier”. Równocześnie informujemy, iż zdjęcia mogą być przekazywane do instytucji takich jak:
Biblioteka  Publiczna  w  Czerwionce-Leszczynach.  Dane  będą  przetwarzane  zgodnie  z  art.  81
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2018.1191) oraz
art. 6 a) RODO. Przyjmuję również do wiadomości, że administratorem ww. danych osobowych
jest  Miejski  Ośrodek  Kultury  w  Czerwionce-Leszczynach,  a  pełna  klauzula  dotycząca
przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie konkursu w punkcie 12. 

……………………………………………………….. (data i podpis)

 *właściwe zakreślić 


