INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest parafia pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się
będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679z 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).
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie
danych.
Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji
przeprowadzenia konkursu.
KATEGORIE TWOICH PRZETWARZANYCH PRZEZ NAS DANYCH
Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) kategoria wiekowa,
c) adres e-mail
d) telefon kontaktowy
ODBIORCY DANYCH
Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania
(także w mediach) o wynikach konkursu.
OKRES, PRZEZ KTÓRY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE
Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
INFORMACJE O TWOICH PRAWACH
Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a)sprostowania danych,
b)usunięcia danych,
c)ograniczenia przetwarzania danych,
d)przenoszenia danych,
e)wniesienia sprzeciwu,
f)cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych
INFORMACJE O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w
konkursie.
Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany.
KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i
przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do
wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest parafia pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Zwoleniu (ul. Kard. S. Wyszyńskiego 30). Posiadam wiedzę, że podanie danych
jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

Oświadczenie
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w
regulaminie konkursu ,,MOJA KOLĘDA 2021/22”
Należy wypełnić, podpisać własnoręcznie, zrobić zdjęcie i dołączyć do maila albo dostarczyć
do zakrystii osobiście.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz zarejestrowanego w formie obrazu i dźwięku
nagrania audio i wideo występu
1.Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego
wizerunku (podczas eliminacji konkursu), utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich
nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez parafię pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Zwoleniu
(ul. Kard. S. Wyszyńskiego 30) na potrzeby konkursu.
2.Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3.Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju formy
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami
innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania
filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych
materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
4.Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w
Internecie (w tym na stronie www.parafiazwolen.pl oraz portalach społecznościowych
Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i
informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej
lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

……………………………………… …………………………………………….………………..
miejsce i data
podpis rodzica lub prawnego opiekuna

