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ZGODA RODZIC6W

Deklarujq udzial mojego dziecka w konkursie pn. ,,ROSpisani" Wojew6dzki Konkurs Literacki 20!9, realizowanym
przez l-6dzki Dom Kultury w okresie marzec-czerwiec 2019 r.

Tapoznalem/am siq z tre5ciq regulaminu konkursu pn. ,,ROSpisani" Wojew6dzki Konkurs Literacki 2019 i w pelni

go akceptujq.

O5wiadczam, 2e dane zawarte w niniejszej karcie sq prawdziwe.

Wyra2am zgodq na uczestnictwo mojego dziecka w konkursie pn. ,,ROSpisani" Wojew6dzki Konkurs Literacki
2OI9, realizowanym przez Lodzki Dom Kultury w okresie marzec-czerwiec 2019 r.

Wyra2am zgodq na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Lodzki Dom Kultury z siedzibq
w todzi, ul. Traugutta 18,90-113 l-6d2,na potrzeby konkursu pn.,,ROSpisani" Wojew6dzki Konkurs Literacki 2019
zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami prawa.

WyraZam zgodq na wykorzystdnie wizerunku mojego dziecka przez L6dzki Dom Kultury z siedzibq w todzi,
ul. Traugutta 18,90-1L3 Lod2na potrzeby promowania dzialad w ramach konkursu pn.,,ROSpisani" Wojew6dzki
Konkurs Literacki 2O!9 poprzez upowszechnianie zdjqi oraz material6w filmowych zwiqzanych z uczestnictwem
w konkursie zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie przeptsamt prawa.

Wyra2am zgodq na przesylanie zdjqtorazinformacji dotyczqcych konkursu pn.,,ROSpisani" Wojew6dzki Konkurs

Literacki 2019 przez t6dzki Dom Kultury z siedzibq w todzi, ul. Traugutta 18, 90-113 L6di, oraz otrzymywanie
drogq elektronicznq informacji o dzialalnorici tDK, zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wyra2am zgodq na publikacjq zdjqioraz film6w z udzialem mojego dziecka m.in. na portalach spoleczno6ciowych

oraz na stronach internetowych administrowanych przez L6dzki Dom Kultu ry z siedzibq w todzi, u l. Tra ugutta 18,

90-113 t6di, zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami prawa.

miejscowo6i i data podpis

Na podstawie o96lnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych informujemy, 2e:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: t6dzki Dom Kultury z siedzibq wtodzi, ul. Traugutta 18,90-
173 L6dr.,

2. WyznaczyliSmy Inspektora Ochrony Danych - Pani Sylwia Tokarska, tel. 797-326-200, adres email:
s.tokarska @ldk.lodz. pl

3. Twoje dane osobowe bqdq przez nas przetwarzane przez okres trwania konkursu pn. ,,ROSpisani" Wojew6dzki
Konkurs Literacki 2Ot9, a po tym czasie przez okres wynikajqcy z obowiqzujqcych przepis6w prawa.
4. Masz prawo dostqpu do treSci swoich danych, prawo do ich sprostowania, usuniqcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a tak2e prawo do cofniqcia zgody
na ich przetwarzanie.
5. Przysluguje Ci r6wnie2 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, je2eli
uznasz, 2e przetwarzanie Twoich danych dokonywane jest z naruszeniem przepis6w o96lnego rozporzqdzenia
o ochronie danych osobowych.
6. Twoje dane osobowe nie bqdq udostqpniane innym podmiotom.
7. Twoje dane osobowe bqdq przetwarzane na podstawie Twojej zgody art.6 ust. 1lit. a Rozporzqdzenia.
8. Podanie Twoich danych jest calkowicie dobrowolne i wynika z wyra2onej zgody.
9. Twoje dane bqdq w naszych serwisach przetwarzane w spos6b zautomatyzowany, ale nie bqdq
orofilowaniu.
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