Załącznik nr 2
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA
II POWIATOWEGO TURNIEJU KOBIET GOSPODARNYCH I WYJĄTKOWYCH KÓŁ
GOSPODYŃ WIEJSKICH ORGANIZOWANEGO PRZEZ KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
W RÓWNEM
Koło Gospodyń Wiejskich w Równem, Równe 79, 05-282 Strachówka jest bezpośrednim organizatorem
turnieju. Chcąc umożliwić gospodyniom powiatu wołomińskiego wzięcie udziału w organizowanym
wydarzeniu, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych.
W ramach organizacji Turnieju pn: „II Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń
Wiejskich” przetwarza się następujące informacje o uczestnikach:
- imię i nazwisko uczestników Turnieju,
- wizerunki uczestników Turnieju uwieczniane poprzez fotografowanie, nagrywanie filmów pokazujących
aktywności osób biorących udział w wydarzeniu,
- prace będące przedmiotem oceniania w organizowanym Turnieju.
Podanie danych osobowych przez uczestników turnieju jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia
turnieju. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości udziału w turnieju.
W celu poinformowania szerokiego grona odbiorców o organizowanych wydarzeniach, Koło Gospodyń
Wiejskich w Równem publikuje treści, w tym również treści multimedialne, jak zdjęcia czy filmy mogące
zawierać wizerunki uczestników, m. in. w materiałach promocyjnych i na swojej oficjalnej stronie internetowej.
W związku z charakterem organizowanych wydarzeń, uwiecznione wizerunki poszczególnych uczestników,
będą udostępniane w celu publikacji na stronach internetowych: Senatu RP, Powiatu Wołomińskiego, Gminy
Strachówka, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Warszawie oraz w prasie lokalnej.
Szanując prawa* uczestników wydarzeń organizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Równem prosimy
o podjęcie decyzji dotyczącej przetwarzania Państwa danych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionego zakresu danych osobowych wyłącznie do celu
realizacji Turnieju organizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Równem i współorganizatorów.
Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie poprzez
przekazanie Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Równem pisemnego oświadczenia. Dane będą mogły
być przetwarzane do czasu wycofania zgody. Brak zgody będzie skutkował brakiem możliwości udziału w
Turnieju.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu Turnieju oraz zawartą w regulaminie klauzulą
informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych i akceptuję postanowienia regulaminu.
………..…….…………...……………..……………
Miejscowość, data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji KGW
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych)
* Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062)

