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KARTA ZGŁOSZENIA
DO KONKURSU „MOJA WIEŚ – MOJE MIEJSCE VIII”
Imię i nazwisko uczestnika:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko opiekuna /nauczyciela (jeżeli jest ):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Szkoła (nazwa placówki z adresem ) lub adres zamieszkania uczestnika:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kategoria pracy (proszę podkreślić właściwe):

Najciekawsze wydarzenia w moim życiu – wywiad, nagranie z „ciekawą” osobą lub film.
Odkrywamy ciekawe życiorysy – nagranie filmu, prezentacja, wywiad.
Tradycje i zwyczaje w mojej miejscowości, to przeszłość czy będzie trwać nadal, nawet za 50 lat.
Moja ,,mała ojczyzna’’ w poezji
temat pracy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.........................................................
Podpis uczestnika /opiekuna
Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:
1)
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ z siedzibą w Ozimku ul. Słowackiego 18
2)
odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: np. ubezpieczyciel w związku z ubezpieczeniami grupowymi, podmiot medycyny pracy
3)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
oraz innych przepisów prawa mających zastosowanie w związku z zatrudnieniem,
4)
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, mając na względzie przepisy Kodeksu Pracy, a w pozostałych
przypadkach do ustania przyczyn biznesowych lub do momentu wycofania zgody,
5)
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6)
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7)
podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa (Kodeks pracy), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Przyjmuję do wiadomości ........................................................................
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I PUBLIKACJĘ ZDJĘĆ:

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………. wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo wykorzystanie
mojego wizerunku w formie zdjęć i filmów przez LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ , w celu umieszczenia wyników zdjęć, filmów na stronach
internetowych, należących do LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz opublikowanie mojej pracy w
publikacji wydanej przez LGD ,,Kraina Dinozaurów’

………………………………………..
(podpis)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

