WOJEWÓDZKI KONKURS DZIENNIKARSKI – ROSArt 2019
„ROSpoznanie w kulturze”

KARTA ZGŁOSZENIA

1. Imię i nazwisko uczestnika
…………………………………………………………………………………………………
2. Dane kontaktowe uczestnika / w przypadku osoby niepełnoletniej – rodziców lub opiekuna
prawnego
a) adres
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
b) nr telefonu
………………………………………………………………………………………………….
c) e-mail
………………………………………….………………………………………………………
4. Tytuł pracy
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
5. Kategoria dziennikarska:
 tekst
 wideoblog/wideorecenzja
Oświadczam, że:
1. Wszystkie podane w karcie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i
faktycznym.
2. Deklaruję mój udział / udział mojego dziecka * w Konkursie dziennikarskim – ROSArt
2019, realizowanym przez Łódzki Dom Kultury w okresie marzec-czerwiec 2019.
3. Zapoznałem/am się z treścią regulaminu Konkursu dziennikarskiego – ROSArt 2019 i w
pełni go akceptuję.
4. Wyrażam zgodę na uczestnictwo / uczestnictwo mojego dziecka * w Konkursie
dziennikarskim – ROSArt 2019, realizowanym przez Łódzki Dom Kultury w okresie marzecczerwiec 2019.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia
przez Łódzki Dom Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, na potrzeby
Konkursu dziennikarskiego – ROSArt 2019 zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.

6. Wyrażam zgodę na publikację moich prac / prac mojego dziecka * m.in. na portalach
społecznościowych, na stronach internetowych administrowanych przez Łódzki Dom Kultury
z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź oraz w magazynie „Kalejdoskop” zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
* niepotrzebne skreślić
Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Łódzki Dom Kultury z siedzibą w Łodzi,
ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – panią Sylwię Tokarską, tel. 797 326 200,
adres email: s.tokarska@ldk.lodz.pl
3. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres trwania Konkursu
dziennikarskiego – ROSArt 2019
4. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
5. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych dokonywane jest z naruszeniem
przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
6. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane.
6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia.
7. Podanie Twoich danych jest całkowicie dobrowolne i wynika z wyrażonej zgody.
8. Twoje dane będą w naszych serwisach przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie
będą podlegały profilowaniu.

Data i miejsce
……………………………….

Podpis zgłaszającego / rodzica
lub opiekuna prawnego *
*skreślić niepotrzebne
……………………………………….

