Regulamin konkursu plastycznego
1.
2.
3.
4.
5.

Temat pracy – Ogrody społeczne tu w moim mieście.
Uczestnicy konkursu muszą mieć skończone 60 lat.
Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 2 prace.
Praca konkursowa musi mieścić się w formacie od A4 do A3.
Technika wykonania pracy:
- farbami (dowolnymi)
- węglem
- kredkami
- collage

6. Termin nadsyłania pracy: 31 maja 2021r. (liczy się data ze stempla pocztowego).
Termin ogłoszenia wyników konkursu: 22 czerwca 2021r.
7. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do dołączenia do pracy wypełnionego
formularza zgłoszeniowego oraz podpisania klauzuli RODO.
8. Prace nadesłane na konkurs zostają przekazane na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy
Społeczne w Katowicach, który ma prawo nimi rozporządzać.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu plastycznego
„Ogrody Społeczne tu w moim mieście”
Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres zamieszkania…………………………………………………….
Numer telefonu …………………………………………………………
Adres e-mail: …………………………………………………………….
Data urodzenia: ………………………………………………………..
Liczba nadesłanych prac: ………….

W związku z udziałem w konkursie plastycznym i przekazaniem danych
osobowych na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Pomocy Społecznej (dalej:
„ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa. Z Administratorem można się
kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod
adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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), tj. w oparciu o zgodę osoby, której
dane dotyczą oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
4. Przetwarzanie odbywa się w celu przeprowadzenia konkursu plastycznego przez Administratora.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów
prawa, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora bezterminowo, do momentu żądania
zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie
podanie spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy.
11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Podpis ……………………………………………

