Formularz zgłoszeniowy
na Ogólnopolski Konkurs Biblijny dla Ministrantów i Lektorów (OKBML)

Część I – wypełniają wszyscy księża zgłaszający uczestników
DANE KSIĘDZA ZGŁASZAJĄCEGO UCZESTNIKÓW OKBML
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie
oraz otrzymywania informacji o działaniach Stowarzyszenia.

Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres e-mail
Diecezja

□ Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla
Ministrantów i Lektorów.
□ Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji na temat Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Ministrantów
i Lektorów środkami komunikacji elektronicznej.
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych Konkursu.
□ Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku oraz wyników Konkursu wraz z imieniem, nazwiskiem
i diecezją na stronie internetowej i Facebooku Katolickiego Stowarzyszenia uBIBLIJNIEni.pl
oraz w mediach, takich jak Gość Niedzielny i Niedziela.

Oświadczenie jest niezależne od czasu trwania Konkursu. Zgoda może być odwołana
w każdym czasie. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa
danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

……………………………………….. ……………………………………

Miejsce, data i podpis

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych
Administratorami, w rozumieniu art. RODO, Państwa danych osobowych są Katolickie Stowarzyszenie
uBIBLIJNIEni.pl z siedzibą w Gościkowie-Paradyżu (Gościkowo 3, 66-200 Świebodzin) i ZielonogórskoGorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne z siedzibą w Gościkowo 3, 66-200 Świebodzin.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail
kontakt@ubiblijnieni.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych, Gościkowo 3, 66-200
Świebodzin.
Państwa dane osobowe pozyskane w związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie (wypełnienie formularza)
będą przetwarzane w następujących celach:
1. Związanych z realizacją Konkursu
2. prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Organizatorów Konkursu
3. archiwizacji
4. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski
5. Prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych będzie:
1. udzielona zgoda
2. niezbędność do wykonania działań związanych z organizacją Konkursu
3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres
przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
1. otrzymanie pisma informującego o wycofaniu zgody lub żądania zaprzestania przetwarzania danych
w celach marketingowych
2. przepisy prawa, które mogą obligować Organizatorów Konkursu do przetwarzania danych przez
określony czas,
3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Organizatorów Konkursu (administratora).
Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:
1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
2. sprostowania danych,
3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego
oświadczenia,
4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
6. przeniesienia Państwa danych osobowych
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Organizatorów
Konkursu, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy
kierować na adres Administratora z dopiskiem "Konkurs-dane osobowe".

