Załącznik nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
II Sandomierskie Dyktando „z jajem” (Sandomierz 30.04.2022 r.)

Dane uczestnika:
a. imię, nazwisko:
b. adres:
c. data urodzenia:
d. telefon kontaktowy:
e. e-mail:
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 26 kwietnia 2022 r. do godziny 16.00
na adres e-mail: kontaktmbp@sandomierz.naszabiblioteka.com lub pocztą do tego terminu,
albo złożyć osobiście w tymczasowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Sandomierzu przy ul. Armii Krajowej 1.
Organizatorzy Dyktanda poinformują e-mailowo w terminie do 28.04.2022 roku do godziny
16.00 wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w Dyktandzie.
Podpisując niniejsze zgłoszenie akceptuję Warunki Regulaminu II Sandomierskiego
Dyktanda „z jajem” oraz załączoną poniżej Klauzulę Informacyjną.

..
………………………………………………
miejscowość, data, podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestnika przetwarzanych w związku z organizacją II Sandomierskiego
Dyktanda „z jajem” jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sandomierzu, ul. Parkowa 1, 27-600 Sandomierz,
tel. 15 832 24 10, e-mail: kontaktmbp@sandomierz.naszabiblioteka.com
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail:
kontaktmbp@sandomierz.naszabiblioteka.com lub pisemnie na adres tymczasowej siedziby administratora
danych osobowych: Miejska Biblioteka Publiczna w Sandomierzu, ul. Armii Krajowej 1. 27-600 Sandomierz.
3. Dane osobowe uczestnika w zakresie danych identyfikacyjnych: imię, nazwisko, adres, data urodzenia,
tel. kontaktowy, e-mail, będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Dyktanda.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda uczestnika
Dyktanda.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Dyktandzie.
6. W szczególnych sytuacjach dane osobowe uczestnika mogą być przekazane współorganizatorom Dyktanda.
7. Dane osobowe uczestników przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia Dyktanda.
Tylko imię i nazwisko osób nagrodzonych może być przetwarzane przez czas nieokreślony.
8. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do innych państw.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują uczestnikowi Dyktanda z wyjątkami
zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo żądania ich sprostowania,
- prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uwaga: jeżeli nastąpi to w trakcie przeprowadzania
Dyktanda, wiąże się z wykluczeniem z jego uczestnictwa,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Uwaga: jeżeli nastąpi to w trakcie przeprowadzania
Dyktanda, wiąże się z wykluczeniem z jego uczestnictwa,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Uwaga: jeżeli nastąpi to w trakcie przeprowadzania
Dyktanda, wiąże się z wykluczeniem z jego uczestnictwa.
10. Uczestnikowi Dyktanda przysługuje prawo wniesienia skargi do organów nadzorczych organizatorów gdy
uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w dalszej kolejności taką skargę może wnieść do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
11. Dane uczestnika Dyktanda nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
profilowaniu.

…………………………………………… (data i podpis)

