Załącznik nr 1
ZGŁOSZENIE
na konkurs plastyczny
TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA
Imię i nazwisko uczestnika
Wiek, kategoria
Szkoła/klasa
Adres szkoły
Telefon, adres e-mail szkoły
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
prawnego dziecka
Telefon, adres e-mail rodzica/opiekuna
prawnego
Tytuł pracy
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach z siedzibą przy ul. Plebiscytowej 19, 40-035 Katowice, tel. (32) 60 32 200 fax: (32) 60 32 201,
e-mail: biuro@wfosigw.katowice.pl.
2. Dane kontaktowe administratora bezpieczeństwa informacji - inspektora ochrony danych w WFOŚiGW w Katowicach
e-mail: iod@wfosigw.katowice.pl, tel. (32) 60 32 200.
3. Zebrane dane osobowe w zakresie określonym w Zgłoszeniu na konkurs plastyczny przetwarzane będą w celu obsługi
realizowanego konkursu w tym: kwalifikacji i sporządzenia listy uczestników, ogłoszenia autorów najlepszych prac, oraz
przyznania i przekazania nagród laureatom. Dane osobowe uczestników konkursu plastycznego mogą zostać
udostępnione podmiotom lub osobom uprawnionym do przeprowadzania w Funduszu czynności kontrolnych i
audytowych.
4. Zebrane dane osobowe uczestników konkursu plastycznego będą przechowywane przez cały okres związany
z organizacją konkursu oraz przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osób, które nie zostały zakwalifikowane do
konkursu będą niezwłocznie usuwane.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania jego danych osobowych, czasowego lub
stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
zostały zebrane z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane; jak i prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego
żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację; zgodnie z przepisami obowiązującego
prawa.
6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna że przetwarzanie jego danych osobowych
narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa krajowego i unijnego
7. Osoba do kontaktu po stronie organizatora – Pani Małgorzata Gałuszka – tel. (32) 60 32 398.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 3.
9. Wysyłając zgłoszenie na konkurs plastyczny akceptuję powyższe warunki.

………………………

………………………………

(data wypełnienia)

(podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

