(Załącznik do „Regulaminu Konkursu FAI”)

Zgłoszenie udziału w Konkursie FAI
(dot. tylko tych laureatów, których prace będą wysyłane na Finał Ogólnopolski)

Nazwa Organizatora
FINAŁU REGIONALNEGO
Adres z kodem pocztowym
Tel. kontaktowy
Adres e-mailowy
Imię, nazwisko i tel. kontaktowy
Instruktora / nauczyciela plastyki

INFORMACJA DLA INSTRUKTORA / NAUCZYCIELA PLASTYKI
w sprawie przetwarzania danych osobowych
W związku z realizacją wymogów 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 "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania powierzonych nam danych osobowych
oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu ZGŁOSZENIA do Konkursu FAI - Edycja
2019 jest Aeroklub Polski - Polski Związek Sportowy, z siedzibą w Warszawie (02-148)
ul. Komitetu Obrony Robotników 39, KRS: 0000122672, NIP: 526-030-03-45, REGON: 007026161,
zwanym dalej AP
2. Kontakt do administratora (AP) jest pod adresem: sgap@aeroklubpolski.pl
3. Podane dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych – RODO), art. 6 ust 1. lit b) udziałem podopiecznego (dziecka) w Konkursie
Młodych Artystów FAI.
4. Dane podane w formularzu ZGŁOSZENIA będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, lecz nie dłużej niż
termin ogłoszenia edycji na następny rok.
5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
6. Posiadacie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
7. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem
przetwarzanie jej danych osobowych.
8. Podane dane będą przekazywane podmiotom będącym partnerami w realizacji Konkursu FAI - Edycja 2019
a w szczególności organizatorowi wykonawczemu, którym jest Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo
m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ulicy Górczewskiej 201, firmom i instytucjom obsługującym konkurs
w zakresie nowych technologii, prawa oraz Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI, tylko w przypadku, gdy
dziecko zostanie laureatem Finału Ogólnopolskiego.
9. Podanie danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału podopiecznego (dziecka)
w Konkursie FAI.
Miejscowość, data i podpis
Instruktora/nauczyciela plastyki

Pieczątka Szkoły / Instytucji kultury /
Organizacji
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DANE UCZESTNIKA
Imię i nazwisko uczestnika
Data urodzenia
Adres z kodem pocztowym

DANE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię i nazwisko
e-mail
Tel. kontaktowy

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
1. Wyrażam zgodę na udział dziecka, pozostającego pod moją prawną opieką w Konkursie Młodych Artystów FAI.
2. Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z Regulaminem Konkursu FAI i w pełni akceptuję jego postanowienia.
3. Będąc opiekunem prawnym autora pracy udzielam organizatorom Konkursu FAI nieodpłatnej oraz nieograniczonej
czasowo i terytorialnie zgody na publikowanie przekazanej pracy - w formie zdjęć, w mediach, na stronach
internetowych Bemowskiego Centrum Kultury i Aeroklubu Polskiego, na wszystkich etapach Konkursu FAI
z zachowaniem praw autorskich.
4. Przyjmuję do wiadomości, że praca plastyczna mojego dziecka, przysłana na Konkurs FAI, nie podlega zwrotowi.
INFORMACJA DLA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
w sprawie przetwarzania danych osobowych
W związku z realizacją wymogów 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 "RODO"),
informujemy o zasadach przetwarzania powierzonych nam danych osobowych oraz o przysługujących prawach z
tym związanych.
1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu ZGŁOSZENIA do Konkursu FAI - Edycja 2019, jest
Aeroklub Polski - Polski Związek Sportowy, z siedzibą w Warszawie (02-148) ul. Komitetu Obrony Robotników 39,
KRS: 0000122672, NIP: 526-030-03-45, REGON: 007026161, zwanym dalej AP.
2. Kontakt do administratora (AP) jest pod adresem: sgap@aeroklubpolski.pl
3. Podane dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych – RODO), art. 6 ust 1. lit b) udziałem dziecka w Konkursie Młodych Artystów FAI.
4. Dane podane w formularzu ZGŁOSZENIA będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, lecz nie dłużej niż
termin ogłoszenia edycji na następny rok.
5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania.
6. Posiadacie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
7. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem
przetwarzanie jej danych osobowych.
8. Podane dane będą przekazywane podmiotom będącym partnerami w realizacji Konkursu FAI - Edycja 2019, a w
szczególności organizatorowi wykonawczemu, którym jest Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st.
Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ulicy Górczewskiej 201, firmom i instytucjom obsługującym konkurs w
zakresie nowych technologii, prawa oraz Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI, tylko w przypadku, gdy dziecko
zostanie laureatem Finału Ogólnopolskiego.
9. Podanie danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału dziecka w Konkursie FAI.
Miejscowość, data i podpis
Rodzica / Opiekuna prawnego
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