
KARTA ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO
KONKURS FOTOGRAFICZNY „WĄSY PIŁSUDSKIEGO”

Dane Uczestnika Konkursu: imię i nazwisko autora:…………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Data urodzenia:………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji:………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Numer telefonu:………………………………………………………………………………
Adres e-mail:………………………………………………………………………………….
Oświadczam,  że  przesłane  zdjęcie  jest  mojego  autorstwa  i  nie  brało  udziału  w  żadnym  innym
konkursie,  posiadam do niego wyłączne osobiste i  majątkowe prawa autorskie.  Zapoznałem się  z
Regulaminem Konkursu i przyjmuję do wiadomości wszelkie zawarte w nim uregulowania
………………………………………………………………………………………………………………………
(data  i  podpis  Uczestnika  Konkursu/podpis  przedstawiciela  ustawowego/opiekuna  prawnego  w
przypadku niepełnoletnich Uczestników Konkursu) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzania
Konkursu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i udzielane na czas nieokreślony.
W każdej chwili Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej
zgody przed jej wycofaniem.
……………………………………………………………………………………………………………………….
(data  i  podpis  Uczestnika  Konkursu/podpis  przedstawiciela  ustawowego/opiekuna  prawnego  w
przypadku niepełnoletnich Uczestników Konkursu) 

Wyrażam  zgodę na  nieodpłatne  utrwalenie  i  publikowanie  mojego  wizerunku/wizerunku  mojego
dziecka (w formie fotograficznej  i  filmowej)  przez  GOK,  zgodnie z art.  81  ust.  1 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 r. Nr 24 poz. 83). 

Jednocześnie  oświadczam,  że  moja  zgoda  dotyczy  wykorzystania  wizerunku  w  formie  zdjęć  z
rozdania  nagród  oraz  w  formie  upublicznienia  pracy  konkursowej  na  stronach  internetowych
Organizatora  oraz  na  fanpage  Facebook  (podstawa  prawna:  art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO).
Rozpowszechnianie przez GOK wizerunku mojego dziecka w formie fotografii może być realizowane
bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.

……………………………………………………………………………………………………………………….
(data  i  podpis  Uczestnika  Konkursu/podpis  przedstawiciela  ustawowego/opiekuna  prawnego  w
przypadku niepełnoletnich Uczestników Konkursu) 



INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

             Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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) (Dz.
Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., s.1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, Organizator
informuje, a Uczestnik Konkursu  przyjmuje do wiadomości co następuje:

1) Administratorem danych  osobowych przetwarzanych  w  związku  
z  uczestnictwem  w  konkursie  jest  Gminny  Ośrodek  Kultury  
w  Tarnowcu  z  siedzibą  w  Tarnowiec  30,  38-204  Tarnowiec,   zwany  dalej
GOKiem.

2) Dane  będą  przetwarzane  przez  okres  trwania  Konkursu  oraz  realizacji
obowiązków prawnych spoczywających na GOK. Podstawą prawną przetwarzania
podanych danych jest realizacja zadania publicznego wynikającego z art. 9 ust. 1
ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej, Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z 2019 r. poz. 115, 730, (co odpowiada art.
6 ust 1. lit e RODO) i innych przepisów prawa (co odpowiada art. 6 ust 1. lit c
RODO).  Dane  osobowe  zostaną  usunięte  po  upływie  72  miesięcy  od  chwili
realizacji wskazanych wyżej celów.

3) Przetwarzane dane mogą zostać udostępnione odbiorcom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa. 

     Uczestnikowi Konkursu przysługuje:
a) prawo dostępu do treści jego danych osobowych;
b) prawo sprostowania danych osobowych;
c) w zakresie wynikającym z przepisów prawa – prawo do usunięcia, jak również prawo 

do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli 
zdaniem Uczestnika Konkursu przetwarzanie jego danych osobowych narusza 
przepisy prawa.


