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UWAGA!
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119
z 04.05. 2016 wyrażam zgodę na: przetwarzanie moich/ mojego
dziecka danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, nr. tel.
miejsce
zamieszkania,
wizerunek,
przez
Prezesa
Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia z siedzibą ul. Rynek 11
na potrzeby organizacji XX Regionalnego Konkursu
recytatorskiego i Poetyckiego im. Jerzego Hordyńskiego m.in.
(publikacja artykułów, i zdjęć w prasie, internecie itp. do
momentu cofnięcia zgody. Podanie w/w danych osobowych jest
dobrowolne , jednakże niepodanie danych może skutkować
niemożliwością udziału w konkursie
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Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Dz. Urz. UE L 119 z 04.05. 2016 informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych Pana/Pani/dziecka
jest Prezes SMJ z siedzibą ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław,
2) Kontakt IOD: smj@vp.pl
3) w/w dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji
XX Regionalnego Konkursu Recytatorskiego i Poetyckiego
im. J. Hordyńskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9
ust. 2 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych),
4) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym
przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną SMJ,
5) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa,
6) posiadacie państwo prawo do żądania od administratora
dostępu do swoich danych osobowych (dziecka) prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) macie państwo (dziecko) do wniesienia skargi do organu
nadzorczego,
8) dane osobowe Państwa (dziecka) nie będą przekazywane
poza
teren
Polski/
UE/Europejskiego
Obszaru
Gospodarczego,
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
nie podanie danych może skutkować niemożliwością udziału
w konkursie.
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i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
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o ochronie danych),
4) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym
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5) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
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6) posiadacie państwo prawo do żądania od administratora
dostępu do swoich danych osobowych (dziecka) prawo do
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7) macie państwo (dziecko) do wniesienia skargi do organu
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9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie
podanie danych może skutkować niemożliwością udziału
w konkursie.

