Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu poczty
elektronicznej w celu poinformowania mnie o kolejnych edycjach KDF.
Wyrażam zezwolenie na wykorzystanie mojego wizerunku przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
w celu promocji Karnawał Dance Fest. Niniejsza zezwolenie dotyczące wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i filmów
z konkursu tanecznego Karnawał Dance Fest 2019:
− jest nieodpłatne, nie jest ograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie;
− obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium, w tym do umieszczania
wizerunku na stronach internetowych WOAK oraz na portalach społecznościowych, na których WOAK posiada
konto,
Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji,
bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
zwanego dalej RODO
1) Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, zwany dalej
WOAK, ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok, NIP: 5421007120, REGON: 000276877, tel. 85 740-37-10,
sekretariat@woak.bialystok.pl, www.woak.bialystok.pl.
2) Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@woak.bialystok.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. uczestnictwa w konkursie tanecznym Karnawał Dance Fest 2019 oraz w celu promocji Karnawał Dance
Fest w zakresie wizerunku. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zadania
realizowanego w interesie publicznym przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
b. poinformowania o kolejnych edycjach KDF na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
4) Dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wizerunek będzie
publikowany na stronach internetowych WOAK oraz na portalach społecznościowych, na których WOAK posiada
konto. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu
taką informacją lub publikowane w BIP WOAK.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa (dotyczy celu określonego w pkt.
3 lit. a) lub do czasu cofnięcia zgody (dotyczy celu określonego w pkt 3 lit b).
6) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy celu określonego w pkt. 3 lit.
b). W przypadku chęci cofnięcia zgody możesz nas o tym poinformować poprzez przesłanie wiadomości na adres
iod@woak.bialystok.pl.
8) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie danych osobowych, w zakresie celu określonego w:
a. pkt. 3 lit. a, jest niezbędne do udziału w konkursie tanecznym Karnawał Dance Fest 2019. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie tanecznym Karnawał
Dance Fest 2019;
b. pkt. 3 lit. b, jest dobrowolne. W przypadku braku zgody nie będziecie Państwo informowani o kolejnych
edycjach KDF za pośrednictwem poczty elektronicznej.
10) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o
którym mowa w art. 22.

…………………………………………
(czytelny podpis osoby pełnoletniej/rodzica/opiekuna prawnego)

