
Postanowienia ogólne:
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
2. Zasady konkursu zawarte są w Regulaminie, który jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na jego stronie internetowej: http://www.gbprzeciszow.pl/
3. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie.

I. Organizator: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie, ul. Długa 6, 32-641 Przeciszów.

II. Cel i przedmiot konkursu:

III. Uczestnicy konkursu:

3. Prace zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych –
w szczególności  dotyczy  to  treści  powszechnie  uważanych za  wulgarne  i  obraźliwe,  obrażających  uczucia  innych  osób,  w tym również  uczucia  religijne,
przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami
autorskimi) bez zgody uprawnionych.

V. Zasady i udział w konkursie:
1.  Pracę  należy  przesłać  w  formie  elektronicznej  jako  załącznik  do  maila  [plik,  zdjęcie]  na  adres  poczty  elektronicznej:  instruktor@gbprzeciszow.pl.
O uwzględnieniu pracy w konkursie będzie decydowała data wpływu pracy na maila.

Należy pamiętać, iż zarówno przesłanie formularza zgłoszeniowego, jaki pracy konkursowej z wykorzystaniem maila powinno odbyć się z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa odnoszących się do danych osobowych.

Nie należy formularza zgłoszeniowego przesyłać do biblioteki tzw. otwartym tekstem w wiadomości e-mail.

4.Praca dostarczona na konkurs powinna w treści maila zawierać dane: 
a).imię i nazwisko autora pracy, 
b) klasa, 

d) telefon kontaktowy
5. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu, nie będą brały w nim udziału.
6. Praca przesłana na konkurs w formie zdjęcia/pliku jako załącznik w mailu nie podlega zwrotowi.

drogą telefoniczną).

VI. Nagrody: 
1.  W ramach Konkursu zostaną przyznane dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
2. Prace laureatów i innych wybranych uczestników konkursu, po udzieleniu praw licencji niewyłącznej [nieograniczonej] organizatorowi konkursu w formie
oświadczenia,  będą  prezentowane  podczas  wybranych  wydarzeń  organizowanych  przez  Gminną  Bibliotekę  Publiczną  w Przeciszowie  w ramach  kampanii
promocyjno-informacyjnej i w zawiązku z podejmowanymi działaniami statutowymi biblioteki, jak również:
a) na stronie swojej stronie internetowej www.gbprzeciszow.pl;
b) na prowadzonym przez siebie Facebooku poprzez zamieszczenie wyłącznie linku do informacji o konkursie odsyłającego do strony internetowej głównej
biblioteki [co oznacza, że dane osobowe i wizerunek osób nie będą przekazywane do krajów spoza UE].
c) na prowadzonej przez siebie stronie YouTube poprzez zamieszczenie wyłącznie linku do informacji o konkursie odsyłającego do strony internetowej głównej 
biblioteki [co oznacza, że dane osobowe i wizerunek osób nie będą przekazywane do krajów spoza UE].
d) udostępnić partnerom medialnym Fakty Oświęcim, Kulturalny Powiat, Wieści Gminy Przeciszów, Spontinews.tv

VII. Zasady oceniania i kryteria przyznawania nagród:
O wyborze laureatów i przyznaniu nagród decyduje komisja  konkursowa powołana przez organizatora, biorąc pod uwagę przede wszystkim samodzielność

- Prezentacja twórczości literackiej
- Kultywowanie postaw patriotycznych
- Promowanie młodych twórców

IV. Wymagania dotyczące prac konkursowych:
1. Uczestnik konkursu może przysłać tylko jedną pracę.
2. Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymagania:
- forma i długość wiersza jest dowolna
- wiersz nie może być wcześniej publikowany ani wysyłany na inny konkurs
 

2. Do pracy powinien być dołączony wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy przez opiekuna prawnego niepełnoletniego autora pracy
 [zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu].
3. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 27.04.2021r.

Uzupełniony Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie wyrażenia zgody uczestnika niepełnoletniego (dziecka), do Konkursu
„Barwy Ojczyzny” należy zeskanować i wysłać na adres e-mail organizatora w formie załącznika.

wykonania pracy, oryginalność, różnorodność.

konkurs literacki na wiersz patriotyczny
"Barwy Ojczyzny"

Kontakt: tel. +48 (33) 841 32 70 lub e-mail: biblioteka1@gbprzeciszow.pl

Kategorie wiekowe:
1. Szkoła podstawowa -  kl. I - III
2. Szkoła podstawowa – kl. IV - VI
3. Szkoła podstawowa – kl. VII – VIII

7. Podsumowanie konkursu  nastąpi 26.04.2021 roku, a wręczenie nagród odbędzie się  w GBP Przeciszowie (o terminie Organizator poinformuje uczestników

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich klas szkoły podstawowej z terenu Gminy Przeciszów.

c) szkoła
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VIII. Wyniki konkursu oraz zasady wręczania nagród:
1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora http://www.gbprzeciszow.pl/
2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora o wynikach, godzinie i miejscu wręczenia/odebrania nagród drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Odbiór nagrody następuje do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Po tym czasie zostaje przez organizatora opublikowana na stronie internetowej i FB
wiadomość o ostatecznym terminie odebrania nagrody tj. do 7 dni. Po tym terminie nagroda nie odebrana przez laureata przepada i może zostać wykorzystana do
innego konkursu.

IX. Autorskie prawa majątkowe i prawa autorskie
1. Przystępując do konkursu poprzez nadesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa oraz przedmiotu konkursowego, opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego
oświadcza, że:
a)zgłoszony do konkursu uczestnik niepełnoletni jest autorem dostarczonej do konkursu pracy konkursowej, utworu i posiada do nich prawa autorskie;
b) zadanie konkursowe nie narusza praw, w tym praw autorskich majątkowych oraz innych praw wyłącznych, osób trzecich; 
2. Wyłączną odpowiedzialność za naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa do korzystania oraz praw osobistych i majątkowych osób trzecich w
wykonaniu zadania konkursowego, ponosi opiekun prawny reprezentujący osobę niepełnoletnią. 
3.Opiekun prawny w imieniu uczestnika niepełnoletniego jako autora pracy konkursowej  dostarczając przedmiot konkursu w oryginale udziela nieodpłatnie
organizatorowi praw w ramach licencji niewyłącznej [nieograniczonej] do korzystania ze zgłoszonych przez uczestnika w ramach konkursu prac konkursowych w
celu przeprowadzenia konkursu w tym wyłonienia zwycięzcy oraz do wykorzystania tych prac w całości lub ich części.
Organizator nabywa w/w prawa w celu wykorzystania prac konkursowych w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
a) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
b) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia na wszystkich nośnikach dźwięku i obrazu;
c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono;
d) wprowadzenia do obrotu;
e) wprowadzania do pamięci komputera oraz sieci Internet;
f) publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie i odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, pracy w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 
g) najmu i dzierżawy;
h) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji;
4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń regulaminu
organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu zgłoszenia uczestnika w konkursie. 

X. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. [zwanego dalej RODO] organizator
informuje, iż:
1. Administratorem danych zawartych na formularzu zgłoszenia do konkursu jest organizator konkursu.
2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą
można się kontaktować na adres e-mail iod@gbprzeciszow.pl lub korespondencyjnie na dane adresowe administratora z dopiskiem „dla IOD”.
3. Celem przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu jest możliwość wzięcia udziału w konkursie oraz podejmowanie przez organizatora działań
związanych z realizacją i przebiegiem konkursu w tym publikacja informacji o laureatach, zgodnie z regulaminem. Celem przetwarzania są również działania
promocyjno-informacyjne i podejmowane działania statutowe organizatora polegające na publikowaniu prac konkursowych i ich autorów lub laureatów konkursu
w  mediach  i  prasie  w  formie  zdjęcia,  fotorelacji,  a  także  w  celach  archiwizacyjnych  i  rozliczalności  wymaganej  przepisami  rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) w zawartym w formularzu zgłoszeniowym zgoda [art. 6 ust. 1 lit a RODO] opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego;
b) zgoda opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego na podanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska laureata oraz uczestnika wyróżnionego [art. 6
ust. 1 lit a RODO];
c) w przypadku wyrażenia zgody na upublicznienie, wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu będzie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.  [jeśli formuła konkursu będzie przewidywała możliwość wykonania zdjęć].
d) zawartych w protokole po konkursowym [imiona i nazwiska laureatów oraz uczestników wyróżnionych] jest obowiązek prawny nałożony na administratora w
zakresie prowadzenia dokumentacji i jej archiwizowaniu [art. 6 ust.1 lit c RODO];
e) w prowadzonej przez administratora ewidencji zgód zawierającej imiona i nazwiska uczestników jest usprawiedliwiony interes administratora [art. 6 ust. 1 lit f
RODO];
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i dotyczy podania tylko tych danych, które są niezbędne do umożliwienia zorganizowania i przeprowadzenia
konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz związanych z przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością określoną statutem.
Brak podania wymaganych danych niemożliwi wzięcie udziału w konkursie. 
6. Przechowywanie danych osobowych:
a) dane imię, nazwisko laureatów konkursu i osób wyróżnionych w tym kategoria wiekowa [rok urodzenia] zamieszczone w protokole pokonkursowym, a także
dane [imię i nazwisko, wiek, rok urodzenia] na formularzu zgłoszeniowym będą przechowywane  zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.] tj. przez czas określony w tych przepisach;
b) dane kontaktowe na formularzu zgłoszeniowym lub inne dane, których cel przetwarzania ustał po zakończeniu konkursu będą przetwarzane do 14 dni licząc od
dnia zamieszczenia informacji o rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej organizatora, a następnie zostaną usunięte [zanonimizowane]. 
c) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody będą one przetwarzane do czasu jej wycofania, chyba, że
administrator  dokona  wcześniej  uśnięcia  tych  danych  na  wskutek  ustania  ich  celu  przetwarzania.  Wycofanie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
d) w zakresie prowadzonej przez administratora ewidencji zgód przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgoda została wyrażona. 
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi administrator danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO
np. w zakresie obsługi IT, obsługi teleinformatycznej, pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych lub inne działające na odrębnych przepisach prawa jak organy
kontrolne, nadzorcze, czy  audytowe.
8. Osobie [opiekunowi prawnemu osoby niepełnoletniej], której dane dotyczą przysługuje prawo do  dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich
kopii,  prawo do sprostowania [poprawiani]  swoich danych, uzupełnienia,  uaktualnienia i  ich usunięcia  w sytuacji,  gdy przetwarzanie danych nie następuje  
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej  oraz prawo  ograniczenia lub wniesienia
sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania  danych. W przypadku,  gdy przetwarzanie  odbywa się  na  podstawie  wyrażonej  zgodzie,  osobie,  która  ją  wyraziła
przysługuje prawo do wycofanie zgody w każdym czasie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.  W celu  zgłoszenia  realizacji  swoich  praw można  skorzystać  z  gotowych  wniosków  realizacji  praw osób  dostępnych  na stronie  internetowej:
http://www.gbprzeciszow.pl/ w zakładce RODO/Wnioski-prawa osób lub sporządzić własny wniosek i  przesłać  na dane podane w pkt.  1  lub 2 klauzuli  lub
dostarczyć osobiście do siedziby GBP.
9. Osobie, której dane dotyczą w związku z niezgodnym przetwarzaniem jej danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi bezpośrednio do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych [dane kontaktowe do UODO: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia
606-950-000].  
10. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane  do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
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XI. Postanowienia końcowe:
1. Projekty muszą być dziełem uczestnika konkursu. 
2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
3. Komisja konkursowa może nie przyznać żadnej nagrody. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu e-mail.
Organizator  nie  ponosi  również  odpowiedzialności  za  brak  dostosowania  się  osób,  przesyłających  w  mailu  formularz  zgłoszeniowy  i  pracę,  do  zaleceń
wskazanych w punkcie w 5 niniejszego Regulaminu o bezpiecznym przesyłaniu danych.
5.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  wybranych  prac  również  w  materiałach  promocyjnych,  w  wydawnictwach  okolicznościowych
i  materiałach  prasowych  oraz  w  Internecie.  Prawo  to  organizator  zastrzega  sobie  na  wszystkie  przyszłe  lata,  tak  aby  bez  dodatkowych  zezwoleń  mógł
zaprezentować wybrane  prace  w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych.  W związku z  publikacją  drukowaną lub  elektroniczną  nie  jest
przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.
6. Z przyczyn niezależnych od organizatora konkursu zastrzega on sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów konkursu w każdym czasie oraz zastrzega
sobie prawo do unieważnienia konkursu, a także zmiany regulaminu. O zmianach organizator będzie informował za pośrednictwem strony internetowej i profilu
FB.  
7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych [Dz.U. z 2018, poz. 165 z późn. zm.].
8. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.



Załącznik do regulaminu:
Formularz  zgłoszeniowy  uczestnika  niepełnoletniego  (dziecka)  i  oświadczenie  wyrażenia  zgody  wraz  z  klauzulą  informacyjną  o  przetwarzaniu  danych
osobowych.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
prac konkursowych dostarczanych online  

Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie wyrażenia zgody uczestnika niepełnoletniego (dziecka) do Konkursu

 
Dane uczestnika podaje i wyraża zgody opiekun prawny.

 W przypadku wyrażenia zgody należy zaznaczyć kwadrat w sposób jednoznaczny wstawiając znak [X]. 
Brak zaznaczonego kwadratu oznacza brak wyrażonej zgody.

1. Zgodnie z art. 6 ust. 1, lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. ja niżej podpisany opiekun prawny
dziecka do celów związanych z organizacją, przebiegiem konkursu organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przeciszowie i jego rozstrzygnięciem w
tym kontaktu z laureatem konkursu.

w/w formularzu zgłoszeniowym. 
Wyrażam zgodę na udostępnienie danych dziecka [imię i nazwisko, kategoria wiekowa], jako laureata lub uczestnika wyróżnionego w konkursie: 
na stronie www.gbprzeciszow.pl i udostępnienie linku z tej strony na FB i YouTube, zarządzanych przez bibliotekę, w prasie lokalnej Wieści Gminy 
Przeciszów.

2. Zgodnie z art. 6 ust. 1, lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ja niżej podpisany opiekun prawny dziecka dla celów promocyjno-informacyjnych oraz prowadzonych
działań statutowych przez GBP w Przeciszowie polegających na publikowaniu prac konkursowych i ich autorów, laureatów konkursu w mediach i prasie w formie
zdjęcia, fotorelacji.

Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  rozpowszechnianie  wizerunku  mojego  dziecka  utrwalonego  za  pomocą  wszelkich  technik  fotograficznych,
telewizyjnych i nagrań wideo w związku z udziałem w konkursie: na stronie www.gbprzeciszow.pl i udostępnienie linku z tej strony na FB i YouTube,
zarządzanych przez bibliotekę oraz w prasie lokalnej Wieści Gminy Przeciszów.

…………………………                                                                                                                    ……….………………….…………………..
  Miejscowość, data                                                                                                                                                               Podpis opiekunów prawnych dziecka

1. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa przesłana do konkursu jest wynikiem samodzielnej pracy autora. Autorowi
przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy konkursowej i nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. 
2. Jako opiekun prawny osoby niepełnoletniej udzielam w jej imieniu [autora pracy] nieodpłatnego prawa na zasadzie licencji niewyłącznej [nieograniczonej] do
korzystania ze zgłoszonej w ramach konkursu pracy konkursowej i do jej wykorzystania na zasadach opisanych w regulaminie konkursu [pkt.9].  
3.  Oświadczam, iż  że  podane w formularzu dane osobowe są prawidłowe oraz że  zostałam/em poinformowana/y  o  prawie  wycofania  zgody w dowolnym
momencie w przypadku, gdy przetwarzane obywa się na podstawie wyrażonej zgody bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
Sposób wycofania zgody jest opisany w klauzuli informacyjnej dołączonej do formularza zgłoszeniowego do uczestnictwa w konkursie.
4. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią Regulaminu konkursu i go akceptuję.

…………………………                                                                                                                                                  ……….………………….…………………..
  Miejscowość, data                                                                                                                                                                  Podpis opiekunów prawnych dziecka

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. [zwanego dalej RODO] organizator
informuje, iż:
1. Administratorem danych zawartych na formularzu zgłoszenia do konkursu jest organizator konkursu.
2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą
można się kontaktować na adres e-mail iod@gbprzeciszow.pl lub korespondencyjnie na dane adresowe administratora z dopiskiem „dla IOD”.
3. Celem przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu jest możliwość wzięcia udziału w konkursie oraz podejmowanie przez organizatora działań
związanych z realizacją i przebiegiem konkursu w tym publikacja informacji o laureatach, zgodnie z regulaminem. Celem przetwarzania są również działania
promocyjno-informacyjne i podejmowane działania statutowe organizatora polegające na publikowaniu prac konkursowych i ich autorów lub laureatów konkursu
w  mediach  i  prasie  w  formie  zdjęcia,  fotorelacji,  a  także  w  celach  archiwizacyjnych  i  rozliczalności  wymaganej  przepisami  rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) w zawartym w formularzu zgłoszeniowym zgoda [art. 6 ust. 1 lit a RODO] opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego;
b) zgoda opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego na podanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska laureata oraz uczestnika wyróżnionego [art. 6
ust. 1 lit a RODO];

Tel. kontaktowy do opiekuna prawnego dziecka

E-mail do opiekuna prawnego dziecka

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w Konkursie Barwy Ojczyzny i tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych

Barwy Ojczyzny

Imię i nazwisko dziecka - uczestnika konkursu oraz klasa i szkoła
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c) w przypadku wyrażenia zgody na upublicznienie, wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu będzie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.  [jeśli formuła konkursu będzie przewidywała możliwość wykonania zdjęć].
d) zawartych w protokole po konkursowym [imiona i nazwiska laureatów oraz uczestników wyróżnionych] jest obowiązek prawny nałożony na administratora w
zakresie prowadzenia dokumentacji i jej archiwizowaniu [art. 6 ust.1 lit c RODO];
e) w prowadzonej przez administratora ewidencji zgód zawierającej imiona i nazwiska uczestników jest usprawiedliwiony interes administratora [art. 6 ust. 1 lit f
RODO];
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i dotyczy podania tylko tych danych, które są niezbędne do umożliwienia zorganizowania i przeprowadzenia
konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz związanych z przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością określoną statutem.
Brak podania wymaganych danych niemożliwi wzięcie udziału w konkursie. 
6. Przechowywanie danych osobowych:
a) dane imię, nazwisko laureatów konkursu i osób wyróżnionych w tym kategoria wiekowa [rok urodzenia] zamieszczone w protokole pokonkursowym, a także
dane [imię i nazwisko, wiek, rok urodzenia] na formularzu zgłoszeniowym będą przechowywane  zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.] tj. przez czas określony w tych przepisach;
b) dane kontaktowe na formularzu zgłoszeniowym lub inne dane, których cel przetwarzania ustał po zakończeniu konkursu będą przetwarzane do 14 dni licząc od
dnia zamieszczenia informacji o rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej organizatora, a następnie zostaną usunięte [zanonimizowane]. 
c) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody będą one przetwarzane do czasu jej wycofania, chyba, że
administrator  dokona  wcześniej  uśnięcia  tych  danych  na  wskutek  ustania  ich  celu  przetwarzania.  Wycofanie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
d) w zakresie prowadzonej przez administratora ewidencji zgód przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgoda została wyrażona. 
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi administrator danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO
np. w zakresie obsługi IT, obsługi teleinformatycznej, pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych lub inne działające na odrębnych przepisach prawa jak organy
kontrolne, nadzorcze, czy  audytowe.
8. Osobie [opiekunowi prawnemu osoby niepełnoletniej], której dane dotyczą przysługuje prawo do  dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich
kopii, prawo do sprostowania [poprawiani] swoich danych, uzupełnienia, uaktualnienia i ich usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz prawo ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu
wobec dalszego przetwarzania danych. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgodzie, osobie, która ją wyraziła przysługuje prawo
do wycofanie zgody w każdym czasie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
W  celu  zgłoszenia  realizacji  swoich  praw  można  skorzystać  z  gotowych  wniosków  realizacji  praw  osób  dostępnych  na  stronie  internetowej:
http://www.gbprzeciszow.pl/ w zakładce RODO/Wnioski-prawa osób lub sporządzić własny wniosek i przesłać na dane podane w pkt.  1 lub 2 klauzuli lub
dostarczyć osobiście do siedziby GBP.
9. Osobie, której dane dotyczą w związku z niezgodnym przetwarzaniem jej danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi bezpośrednio do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych [dane kontaktowe do UODO: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia
606-950-000].  
10. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane  do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
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	2. Zgodnie z art. 6 ust. 1, lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ja niżej podpisany opiekun prawny dziecka dla celów promocyjno-informacyjnych oraz prowadzonych działań statutowych przez GBP w Przeciszowie polegających na publikowaniu prac konkursowych i ich autorów, laureatów konkursu w mediach i prasie w formie zdjęcia, fotorelacji.



