Załącznik nr 2 do Regulaminu
w Zarz. nr 10 / 2019
Dyrektora WiMBP w Gdańsku
z dnia 18 marca 2019 r.

Załącznik nr 2

KONKURS NA PROJEKT 3D
„ZAPROJEKTUJ ROBOTA”
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Nazwisko uczestnika:
Imię:
Wiek:
Numer telefonu kontaktowego:
e-mail:
Nazwa zgłoszonego projektu:

1) Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu art. 4 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 (RODO), jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
z siedzibą w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6.
2) Celem przetwarzania danych jest zgłoszenie się i udział w Konkursie „ZAPROJEKTUJ ROBOTA”, zaś
podstawą przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych. Przetwarzanie wskazanych powyżej danych
osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia Konkursu.
3) Dane osobowe, o których mowa w formularzu zgłoszeniowym, mogą być powierzane do przetwarzania
dostawcom usług informatycznych lub innym dostawcom działającym na zlecenie Administratora danych
osobowych, jednak wyłącznie w celu świadczenia przez nie usług na rzecz Administratora danych
osobowych.
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
5) Uczestnik ma prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich i uzyskania ich kopii,
sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych
(iod@wbpg.org.pl) oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku
naruszenia przepisów RODO.
6) Uczestnik ma także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody można
złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail: wbp@wbpg.org.pl. Konsekwencją
wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez Administratora.
7) Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody przez Uczestnika lub przez okres 1
miesiąca od daty zakończenia konkursu.

……………………………………..

………………………………………………………….

Miejscowość, data

Podpis przedstawiciela ustawowego

