Gminny Konkurs Wiedzy o Krajnie współfinansowany jest ze środków Gminy Nakło nad Notecią w ramach
otwartego konkursu ofert nr 1 na wykonanie zadań pożytku publicznego w 2018 r. przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Gminnego Konkursu Wiedzy o Krajnie

ZGODA NA UDZIAŁ MAŁOLETNIEGO W GMINNYM KONKURSIE WIEDZY O KRAJNIE
Imię i nazwisko uczestnika Konkursu
Wiek małoletniego
Kontakt do rodzica/opiekuna
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1. jestem rodzicem / prawnym opiekunem małoletniego/ej …....................................................
(imię i nazwisko).
2. zapoznałem/am się z Regulaminem Gminnego Konkursu Wiedzy o Krajnie organizowanego
przez Stowarzyszenie Krajna i akceptuję wszystkie jego założenia.
3. wyrażam zgodę na udział małoletniego/ej w Gminnym Konkursie Wiedzy o Krajnie.
4. zostałem/am poinformowany/a, że Gminny Konkurs Wiedzy o Krajnie jest elementem
projektu dofinansowanego ze środków Gminy Nakło nad Notecią.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Jako rodzic/ opiekun prawny małoletniego/ej ……………………………………………………
(imię i nazwisko):

1. wyrażam zgodę na utrwalenie i wykorzystanie jego/jej wizerunku oraz zgadzam się na
przetwarzanie moich oraz jego/jej danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie
przez Stowarzyszenie Krajna z siedzibą w Bielawach 24, 89-100 Nakło nad Notecią
(administrator danych), w celu realizacji projektu „Krajna znana teraz nie tylko na Bałkanach:
wyjazd ZPiT Krajna na IV Międzynarodowy Festiwal Folkloru BUDVA SUMMER FESTIVAL do
Czarnogóry oraz organizacja Gminnego Konkursu Wiedzy o Krajnie” oraz jego rozliczenia,
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). Podanie danych jest dobrowolne. Mam
prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest moja zgoda. Zebrane dane osobowe będą
przetwarzane przez Stowarzyszenie Krajna oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy Nakło
nad Notecią. Dane osobowe będą przetwarzane w czasie realizacji projektu oraz przez okres
przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego .
3. Jestem świadomy, że jako rodzic/ opiekun prawny małoletniego/ej mam prawo żądania od
administratora dostępu do jego/jej oraz swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z
Prezesem Stowarzyszenia: 698-671-112.

....................................................
(miejscowość, data)

..........................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego małoletniego)

