Załącznik nr 3 do Regulaminu
Ja, niżej podpisany/a/, oświadczam, że:
zapoznawałem/łam się z Regulaminem XVII Konkursu Piosenki Ukraińskiej „З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ” 2021 i
akceptuję warunki tego Regulaminu oraz wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka w XVII
Konkursie Piosenki Ukraińskiej „З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ” 2021 organizowanym przez Związek Ukraińców Podlasia z
siedzibą w Bielsku Podlaskim. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu
danych osobowych załączoną do niniejszej zgody.
……………………………………………………………………
Ponadto wyrażam zgodę na:

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)

przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego niepełnoletniego dziecka w postaci:
imienia i nazwiska, wizerunku, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu przez Związek Ukraińców Podlasia z siedzibą
w Bielsku Podlaskim; dane będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb XVII Konkursu Piosenki Ukraińskiej „З
ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ” 2021.
………………………………………………………………..……
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)
Wyrażam zgodę na fotografowanie i nagranie wideo mojego wizerunku oraz bezterminowe jego wykorzystanie oraz
fotografowanie i nagranie wideo wizerunku mojego niepełnoletniego dziecka w publikacjach poświęconych XVII
Konkursowi Piosenki Ukraińskiej „З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ” 2021 w wersji papierowej i elektronicznej oraz na
stronach internetowych i mediach społecznościowych Związku Ukraińców Podlasia oraz Bielskiego Domu Kultury.
Oświadczam, że powyższa zgoda na fotografowanie i nagranie wideo mojego wizerunku i jego wykorzystanie oraz
fotografowanie i nagranie wideo wizerunku mojego niepełnoletniego dziecka udzielona jest nieodpłatnie, bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych. Niniejsze wyrażenie zgody na fotografowanie i nagranie wideo wizerunku i
jego wykorzystanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci mojego
wizerunku oraz wizerunku mojego niepełnoletniego dziecka.
………………………………………….………………….…….
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016), dalej RODO,
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Ukraińców Podlasia z siedzibą w Bielsku
Podlaskim, ul. Kryniczna 14, 17-100 Bielsk Podlaski. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych
można się skontaktować pod adresem: biuro@zup.org.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane 1 są dobrowolnie na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO (wyrażona zgoda) oraz
art. 6 ust 1 pkt c (obowiązek prawny ciążący na administratorze).
3. Dane przetwarzane są w celu realizacji i rozliczenia zadania pn. XVII Konkurs Piosenki Ukraińskiej „З
ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ” 2021.

1

Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w
sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrażona została zgoda będą przetwarzane bezterminowo lub do
czasu wycofania zgody. Dane niezbędne do rozliczenia dofinansowania zostaną usunięte po 5 latach liczone od
dnia ostatecznego rozliczenia dotacji.
5. Nie udostępniamy Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów prawnie do tego
upoważnionych. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do udziału w XVII Konkursie
Piosenki Ukraińskiej „З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ” 2021 i wydania nagrody. Niepodanie danych spowoduje brak
możliwości udziału w ww. Konkursie.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż
przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

