Karta zgłoszenia udziału w konkursie
„Moje drzewo genealogiczne”
Imię i nazwisko uczestnika konkursu………………………………………………………………... Klasa…………….
Adres do korespondencji………………………………………………………………………… Telefon…………………..
Nazwa i adres szkoły…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna………………………………………………………………………………….
Nr tel. …………………………………………. Adres email:……………………………………………………………………….

Oświadczenie
1. Wyrażam zgodę na publiczne prezentowanie drzewa genealogicznego mojej rodziny, zgłoszonego na konkurs
„Moje drzewo genealogiczne” ogłoszony przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej, na warunkach określonych w
regulaminie oraz na nieodpłatne opublikowanie wizerunku Autora drzewa genealogicznego na stronie
internetowej muzeum, na Facebooku oraz w mediach masowego przekazu w celu promowania wydarzenia
kulturalnego.
2. Oświadczam, iż posiadam zgodę członków mojej rodziny na umieszczenie ich wizerunków i danych osobowych
w pracy drzewo genealogiczne oraz udostępnianie w postaci wystawy pokonkursowej.
3. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:
Administratorem danych osobowych jest Muzeum Ziemi Wieluńskiej z siedzibą w Wieluniu, przy
ul. G. Narutowicza 13, tel. 43 843 43 34.
Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym Organizatorowi konkursu jego
przeprowadzenie, rozstrzygnięcie, oraz opublikowanie wyników w środkach masowego przekazu, jak również do
celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wystawy pokonkursowej.
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym realizowanym
na podstawie art.2 pkt 7 ustawy o muzeach w którym mowa o prowadzeniu działalności edukacyjnej przez
muzeum
Mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania
oraz do ich przenoszenia.
Mam prawo do odwołania swojej zgody w każdym czasie, co będzie skutkowało usunięciem danych osobowych
przetwarzanych w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Wniesienie żądania usunięcia danych przed rozstrzygnięciem
konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału.
W celu zmiany bądź usunięcia moich danych osobowych jest możliwy kontakt telefoniczny
z działem edukacji i promocji pod nr tel 43 843 43 34 lub mailowy mzw@poczta.onet.pl lub
z inspektorem danych osobowych nr tel. 43 843 43 34 lub mailowy ksiegowosc.mzw@poczta.onet.pl
Odbiorcą moich danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot
świadczący usługi w zakresie środków masowego przekazu.
Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem
przetwarzanie moich danych osobowych.

………………
(Data)

………………………………………………………………………………………………..
(Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

