
          Załącznik nr 1 

  Karta zgłoszenia  
  do III Konkursu na ozdobę choinkową
  „Piernikowe dekoracje”

Imię i nazwisko ucznia/uczestnika konkursu:

.................................................................................................................................................................

Wiek: ......................................................................................................................................................

Miejsce zamieszkania: .....................................................................................................................

Numer kontaktowy: ..........................................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna: ...............................................................................................................

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający 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) (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119,  str. 1 z późn. zm.) informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Historyczne w Lubinie, ul. Rynek 28, 59-300 
Lubin, NIP: 692-252-07-16, zwane dalej Administratorem.
2. Z Administratorem można się skontaktować pod numerem telefonu 76 749 69 69 oraz pisząc na adres 
email: sekretariat@muzeum.lubin.pl.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres 
e-mail: katarzyna.graczyk@amt24.biz
4. Administrator przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celu i na potrzeby zawarcia umowy dotyczącej 
uczestnictwa w konkursie.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą 
nie jest zobowiązana do ich podania jednak konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwo-
ści podpisania umowy i uczestnictwa w w/w konkursie.
6. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
     Imię i nazwisko uczestnika w konkursu, adres, numer telefonu oraz adres poczt elektronicznej.
7. Dane osobowe będą ujawniane uprawnionym odbiorcom.
8. Administrator pozyskał dane osobowe od uczestnika.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez  okres od 12 listopada do 31 grudnia  2021 roku.
10. Osoba której dane dotyczą ma prawo:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania swoich danych osobowych,
• żądać przeniesienia swoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu: Muzeum Historyczne w Lubinie, danych oso-
bowych moich/ mojego dziecka wyłącznie na potrzeby konkursu „Ozdoba choinkowa – piernikowe dekoracje” 
w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia.

     …………………………………………………………
            Podpis uczestnika konkursu/opiekunów ucznia
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