„Ptaki przy karmniku”
konkurs fotograficzny dla mieszkańców gminy Małkinia Górna

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Małkinia Górna.
2. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini
Górnej oraz Koło Ornitologiczne.
3. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedno zdjęcie.
4. Do wykonania zdjęcia ptaka przy karmniku można użyć dowolnego
urządzenia wyposażonego w aparat fotograficzny.
5. Pracę należy przesłać do 25.01.2022 r., na adres: gokis@malkiniagorna.pl, do
zgłoszenia należy dołączyć zgodę na udział w konkursie.
6. Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez Organizatora.
7. Oceniana będzie zgodność z tematem i efekt wizualny zdjęcia.
8. Nagrody zostaną przyznane za pierwsze trzy miejsca.
9. Konkurs na Facebooku


Przesłane zdjęcia opublikujemy w dniu 26.01.2022 r. na profilu Facebook
GOKiS Małkinia Górna, gdzie do 28.01.2022 r. do godz. 10:00 odbywać się
będzie głosowanie.



Zdjęcie z największą ilością lajków wygrywa nagrodę publiczności.



Wyniki konkursu zostaną opublikowane 28.01.2022 r., a wręczenie nagród
nastąpi w dniu 29.01.2022 r. podczas Zimowego Ptakoliczenia.
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Zgoda na udział w konkursie fotograficznym
Ja, niżej podpisana/y ..............................................................................................…, data ur…………………………...
zamieszkały …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nr telefonu…………………………………………, tytuł zdjęcia ………………………………………………………………………………..…….
Wyrażam zgodę na udział w konkursie organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini
Górnej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini
Górnej w celu uczestnictwa w konkursie.
Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w
Małkini Górnej moich zdjęć poprzez zamieszczenie na tablicach informacyjnych, stronie internetowej GOKiS
oraz portalu społecznościowym FACEBOOK w celu promowania działalności GOKiS.
Wiem, że mogę wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z poniższą klauzulą informacyjną:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) informuję, że:
Administrator danych:
Administratorem danych osobowych uczestników zajęć i ich rodziców/opiekunów prawnych jest Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 3, 07-320 Małkinia Górna.
Inspektor ochrony danych:
Można kontaktować się z wyznaczonym przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej inspektorem
ochrony danych pod adresem:



Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna,
iodo@malkiniagorna.pl.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna:
Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Odbiorcy danych:
Dane osobowe uczestników będą mogły być przekazywane podmiotom upoważnionym z mocy prawa.
Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający
z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do momentu odwołania zgody.
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych swoich i swoich dzieci/podopiecznych, prawo żądania ich
sprostowania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mogą Państwo również wycofać zgodę na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
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Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie
danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
Obowiązek podania danych osobowych:
Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie
skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach.

.......................………………..........…
.......................................................................
Miejscowość, data,

czytelny podpis rodzica/opiekuna
prawnego

3

