Załącznik Nr 1
do Regulaminu konkursu literackiego „Mamy Niepodległość”

Deklaracja uczestnictwa
w konkursie literackim „Mamy Niepodległość”

Bardzo prosimy o czytelne wypełnienie a następnie zeskanowanie i przesłanie w formie elektronicznej na adres:
konkurs.literacki@ckuip.kalisz.pl Można też przesłać deklarację w postaci papierowej na adres organizatora.

Imię/imiona i nazwisko uczestnika
Adres mailowy uczestnika
Nazwa przesyłanego pliku
Klasa/ semestr
Nazwa szkoły
Adres szkoły
Imię i nazwisko nauczyciela, pod
kierunkiem którego wykonana została
praca konkursowa
Informacja autora

Jeżeli moja praca wygra w konkursie:
□ sam/sama zaprezentuję ją podczas gali wręczenia nagród.
□ proszę o odczytanie mojej pracy lektora wyznaczonego przez
organizatora.
(proszę zaznaczy ”x”)

Oświadczam, że tekst został napisany przeze mnie oraz nie był publikowany ani wysyłany na inne konkursy.
…………………………………………………………….
data, imię i nazwisko uczestnika

Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku
mojego/mojego dziecka: ………………………………………………….……………………………………………
(wypełnia pełnoletni uczestnik konkursu lub jego rodzic/opiekun prawny)

przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu, zwane dalej „Centrum”, na potrzeby uczestnictwa w
konkursie literackim oraz działalności promocyjno-wizerunkowej Centrum związanej m.in. z edukacją publiczną, promocją
sukcesów, wyróżnianiem za szczególne osiągnięcia, konkursy, pokazywaniem wykonanych prac literackich – prowadzonej
za pośrednictwem: gazetki, tablicy ogłoszeń Centrum, strony internetowej Centrum pod adresem www.ckuip.kalisz.pl, oraz
w lokalnych mediach.
Zakres danych, które mogą być wykorzystane do powyższego celu: imię, nazwisko, adres mailowy, nazwa i adres szkoły,
imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna, wizerunek zapisany cyfrowo w postaci fotografii, nagrania video lub audio.
…………..…….…….…………………………………………
data i podpis uczestnika lub jego rodzica /opiekuna prawnego

Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Praktycznego z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Handlowej 9, będące placówką publiczną. Twoje dane będą przetwarzane
wyłącznie w celach wymienionych w powyższej zgodzie: w celu uczestnictwa w konkursie przez okres do 1 miesiąca po
zakończeniu konkursu oraz nieograniczone czasowo w celach promocyjno-wizerunkowych.
Zgodę na przetwarzanie Twoich danych możesz wycofać w dowolnym momencie.
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego gwarantuje Ci wszystkie przysługujące prawa takie jak: dostępu,
przenoszenia, poprawiania, usuwania, ograniczania przetwarzania danych, sprzeciwu, wycofania zgody oraz niepodleganiu
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na naszej stronie internetowej bip.ckuip.kalisz.pl w zakładce Ochrona
danych osobowych.
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