
VVOJEWODZ,KI KONKURS DZIENNIKARSKI - ROSATt 2019

,,ROSpozrianie w kulturze"

II-ARTA ZGI,OSZENIA
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2.Dane kofltaktowe uczestnika I w przypadku osoby niepelnoletniej - rodzic6w lub opiekuna
prawnego

a) adres
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b) nr telefonu

c) e-mail

4. Tytul pracy
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n widBoblog/wideorecenzja

OSwiadczain, ire:

1, Wszystkie podane w karcie informacje s4 zgodne z aktualnym stanem prawnym i
faktycznyrlr.

2. DeklalujE moj ludzial I udzial mojego dziecka * w Wojew6dzkim konkursie dziennikarskim
- RO SArt 2019 , reahzowanym przez tr 5dzki Dom Kultury w okresi e maj-wrzesieri 20 1 9.

3. Zapoznalemlam sig z treSci4 regulaminu Wojewodzkiego konkursu dziennikarskiego -
F:OSAft 2AI9'.i w pelni go akceptujE.

4.WyruZarp,zgiodg na uczestnictwo / uczestnictwo mojeg<l dziecka * w Wojew6dzkim
konkursie dziennikarskim - ROSAft 2019, realizowanympneztr-6dzkr Dom Kultury w
okresie maj -wrzesi en 2019 .

5. Wyraza\rzp5odg naprzetwarzame danych osobowychzawar1tych w Karcie Zgloszenia
przez+-6dd,ki Dom Kultury z siedzibqw Lodzi, ul. Traugr.rtta 18, 90-1 13 L6d2, na potrzeby
Wojew6dz|<iego konkursu dziennikarskiego - ROSATt 2019 zgodnie z obowi4zuj4cymi w
t.ym zakresie przepisami prawa.
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5.'S/ytaZarf ztr4odE na publikacjg moich prac lprac mojego dziecka * m.in. na portalach
spotecznoSpiorarych, na stronach internetowych administrpwanych przezt-6dzkiDom Kultury
z siedzibqw tr-odzi, ul. Traugutta 18, 90-1 13 N,odL oraz w magazynie ,,Kalejdoskop" zgodnie
z obowi4zr.ijEcymi w tym zakresie przepisami prawa.

4' niepotrzilbne slcr eflit

|{a podstar.yie rtg6lnego rczporzqdzenia o ochronie danych osobowych informujemy, 2e:
1 . Adminidtratorem Twoich danych osobowych j est: tr 6dirki Dom Kultury z siedzibq w Lodzi,
ul. Traugutta 1 8, 90-1 13 N,6d2.

2' Wyznacfyli5my Inspektora Ochrony Danych - pani4 S ylwig Tokarsk4, teL j97 326 200,
adres email : s.tokarska@ldk.lodz.pl
3. Twoje dpne osobowe bgd4 przez nas przetwarzane przd:z okres trwania Konkursu
dziennikargkiego - ROSAft 2019
4. Masz Prhwo dostgpu do tresci swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunigcia,
ograniczenlaprzetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
a takhe praivo do cofnigci a zgody na ich przetwaruanie.
5. Przyslu$uje Ci r6wniez prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych
Osobowycfr, je:ZeIi rLznasz, 2e przetwananie Twoich danych dokonywane jest z naruszeniem
przepis6w pg6lnego rozporz}dzenia o ochronie danych osrobowych.
6. Twoje dpne osobowe nie bgd4 udostgpniane.
6' Twoje dpne osobowe bgd4 przetwarzane na podstawie 'Iwojej zgody art. 6 ust. 1 lit. a

owolne i v'.1'nika zwyra1onej zgody.
arzane w spos6b zautomatyzowany, ale nie

Data i rniejsce

Poctpis zglaszajqcego I rodzica
lub opiekuna prawnego *
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