Załącznik nr. 1 do Regulaminu Gminnego Konkursu Plastycznego „POMNIKI PRZYRODY W GMINIE
ŚWIECIECHOWA”
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ………………………………………………………………………………………………
Data urodzenia uczestnika konkursu: ………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania: …………………………………………………….…………………………………………….……………………
Kontakt (numer telefonu): ………………………………………………………………………………………………………..………
Ja, niżej podpisana/y, (jako opiekun prawny – w przypadku osoby niepełnoletniej) niniejszym
oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo swoje/mojego dziecka w konkursie plastycznym pn.
„Gminny Konkurs Plastyczny – Pomniki przyrody w gminie Święciechowa”, który jest organizowany
przez Stowarzyszenie NASZE TRZEBINY z siedzibą w Trzebinach 35 (64-100) , posiadający nr REGON
368907580, NIP 6972342530, na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu (dalej jako:
Organizator). Jednocześnie oświadczam, że:
a) zgłoszona do niniejszego konkursu praca plastyczna jest wynikiem własnej twórczości
mojej/mojego dziecka i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich
oraz nie została zgłoszona do innych konkursów;
b) wyrażam zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej w ramach
ww. konkursu na organizatora konkursu i udzielam nieodpłatnie zgody na wykonywanie autorskiego
prawa zależnego, zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu.
c) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu
przez Stowarzyszenie NASZE TRZEBINY;
d) przyjmuję do wiadomości, że:
- administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie NASZE TRZEBINY;
- moje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, wieku oraz miejscowości zamieszkania mogą
zostać udostępnione innym podmiotom w celach promocyjnych konkursu;
- moje dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu
- podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt a)
Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat lub do czasu cofnięcia zgody,
- moje dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania wyłącznie w zakresie niezbędnym do
realizacji celu, w jakim zostały przekazane;

- mam prawo do: dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ich przenoszenia danych, a także
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości uczestnictwa w konkursie;
- moje dane osobowe nie będą podlegały proﬁlowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji;
- moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
- mam prawo do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenie
obejmującego wolę cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- funkcję Inspektora Ochrony Danych u Administratora pełnią Przedstawiciel Stowarzyszenia; kontakt:
nasze.trzebiny@gmail.com;
e) dane osobowe i pozostałe informacje podane przeze mnie w związku z udziałem w niniejszym
konkursie odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe;
Jednocześnie wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w formie
fotograﬁi przez Stowarzyszenie NASZE TRZEBINY na zasadach wskazanych w niniejszej zgodzie.
Niniejsza zgoda zostaje udzielona w związku z organizacją Konkursu. Zgoda na rozpowszechnianie
wizerunku zostaje udzielona na czas nieograniczony od daty podpisania niniejszego oświadczenia.
Niniejsza zgoda zostaje udzielona nieodpłatnie i bez ograniczeń ilościowych i terytorialnych i
obejmuje:
a)rozpowszechnianie, rozporządzanie i wielokrotne korzystanie z wizerunku w materiałach
reklamowych i promocyjnych oraz w materiałach reklamowych i promocyjnych dotyczących
wydarzeń
organizowanych przez Stowarzyszenie NASZE TRZEBINY, w tym rozpowszechnianie wizerunku na:
plakatach reklamowych i promocyjnych, ulotkach, banerach, mailingach, folderach, prezentacjach, w
wydawnictwach udostępnianych publicznie (gazetach, czasopismach), na stronach internetowych, na
portalach społecznościowych (w tym: Facebook, Instagram, Google+, YouTube, materiałach
wewnętrznych, w reklamie telewizyjnej oraz reklamie publikowanej za pośrednictwem wszelkich
środków masowego przekazu, włączając przekaz satelitarny i w sieci Internet,
b) obróbkę wizerunku, połączenie z innymi elementami graﬁcznymi, umieszczenie w materiałach
reklamowych i promocyjnych w dowolnej formie oraz powielanie materiałów reklamowych i
promocyjnych zawierających wizerunek w dowolnej technice.
Jednocześnie oświadczam, iż cofnięcie przeze mnie powyższej zgody nie będzie obejmowało już
wydrukowanych papierowych materiałów reklamowych i promocyjnych. Oświadczam ponadto, iż w
przypadku cofnięcia zgody na rozpowszechnianie wizerunku zrzekam się wszelkich roszczeń z tytułu
wykorzystania wizerunku w zakresie materiałów już wydrukowanych/opublikowanych. Oświadczam,
że zostałem(am) pouczony(a) o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

________________________________________________

Data i czytelny podpis uczestnika konkursu
(w przypadku niepełnoletniego uczestnika oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny)

