
Konkurs na Palmę Wielkanocną CKiP 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 2022 rok. 

 

 Wysokość palmy ………………………………………………………………………. 

 Imię i nazwisko autora/ów..............................................................  

 Kategoria …………………..................................................................... 

 Telefon kontaktowy........................................................................  

 Kod palmy (wpisuje przyjmujący)……………………………………………….. 

 

Oświadczenie 

a. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci lub 

podopiecznych jest Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie - Luborzycy z siedzibą w Baranówce 

(dalej CKiP), ul. Chlebowa 2, 32-010 Baranówka. b. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych CKiP 

możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@ckip.pl c. Dane osobowe 

przetwarzane będą w celu organizacji konkursu “Na Palmę Wielkanocną” przez:  identyfikację prac 

konkursowych za pomocą metryczki (imiona i nazwiska twórców palmy, nazwę placówki, adres, klasa, 

pełną nazwę instytucji, stowarzyszenia, koła).  telefoniczne poinformowanie zwycięzców konkursu 

(nr. telefonu).  ekspozycja prac wraz z metryczkami, na stronie internetowej CKiP oraz na fanpage'u 

CKiP (platforma Facebook), zakres i sposób przetwarzania danych dokładnie opisujemy w Polityce 

Prywatności, zawsze dostępnej pod adresem: https://ckip.pl/polityka-prywatnosci-1.html. d. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt. c jest zgoda osoby, której 

dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku osób niepełnoletnich jest to zgoda wyrażona 

przez rodzica lub opiekuna prawnego. e. Aktywny udział w konkursie (przekazanie prac do oceny) 

traktowany będzie jako wyraźna, dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika. 

f. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące przy organizacji konkursu oraz 

wspierające ich bieżącą obsługę, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych 

osobowych zgodnie z art. 28 RODO. g. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego – 

Stanów Zjednoczonych (USA). h. Uczestnikowi konkursu przysługują następujące uprawnienia, które 

może zrealizować względem CKiP:  prawo żądania dostępu do danych osobowych  prawo żądania 

sprostowania danych osobowych  prawo żądania usunięcia danych osobowych  prawo żądania 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  Kontakt: Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy 

ul. Chlebowa 2 32-010 

 

                                                                                   

....................................................... 

                                                                                   (czytelny podpis) 


