Zgłoszenie udziału w konkursie piosenki
„Rozśpiewany Maków”

Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………
Grupa wiekowa:

3 – 6 lat;

7 – 10 lat;

11 – 16 lat;

powyżej 16 lat

Tytuł wykonywanego utworu………………………………………………………………………………………………..

Zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na udział w konkursie:*
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie piosenki „Rozśpiewany Maków”, oraz publikację
wizerunku na stronie internetowej Gminy Maków.

…………………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych/danych mojego dziecka osobowych przez Gminę
Maków ul. Główna 12 96-124 Maków w celu udziału w konkursie piosenki „Rozśpiewany Maków”
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą
3. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawienia
…………………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna

Klauzura informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Maków ul. Główna 12 96-124 Maków reprezentowana przez Wójta
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@gminamakow.info,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konkursie - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w konkursie
9) Pani/Pan dane nie podlegają profilowaniu

*Dotyczy uczestników konkursu, którzy nie ukończyli 18 lat

Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy w Makowie lub do dyrektorów szkół. Podkład Muzyczny
utworu należy sprawdzić u Pana Andrzeja Tarnowskiego, pracownika Urzędu Gminy w Makowie (parter UG Maków).

