FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W KONKURSIE
FOTOGRAFICZNYM „WODNE INSPIRACJE”

Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………..…...
Data urodzenia ……………………………………………………………………………………………………….………………………………
Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………………………….………………………
Adres e-mail …………………………………………….…………………………………………………………………….………………………

Niniejszym oświadczam, że:
1. Zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu fotograficznego „WODNE INSPIRACJE” i w całości
akceptuję jego warunki.
2. Jestem autorem zgłoszonych fotografii i posiadam do nich nieograniczone prawa autorskie i
majątkowe bez udziału osób trzecich.
3. Złożone fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach.
4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie autorskich praw majątkowych w zakresie
prezentowania fotografii na stronach internetowych Organizatorów Konkursu „Wodne inspiracje”,
materiałach promocyjnych, oraz wydawnictwach i publikacjach
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) .

...............................................................................
...............................................................................
miejscowość, data i czytelny podpis autora

..............................................................................
..............................................................................
miejscowość, data i czytelny podpis autora *
*w przypadku osób nieletnich dodatkowo wymagany jest czytelny podpis rodzica/opiekuna

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury w Mielnie , adres Bolesława Chrobrego 45,
76-032 Mielno.
Inspektor ochrony danych.

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez CKM inspektorem ochrony danych
pod telefonem 94 3149141 adresem email kontakt@ckm.mielno.pl.
Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w formularzu wyłącznie w celu organizacji
i przeprowadzenia konkursu fotograficznego zgodnie z regulaminem konkursu fotograficznego „Wodne
1
Inspiracje” na podstawie art. 6 lit. b RODO .
Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie organy uprawnione na podstawie przepisów prawa,
oraz Ekoprzedsiębiorstwo Mielno.
Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów.
Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a)
b)
c)

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych.
Na podstawie regulaminu konkursu fotograficznego „Wodne Inspiracje” podanie przez Państwa danych
osobowych w niniejszym formularzu, jest dobrowolne jednak niezbędne aby wziąć udział w konkursie.
Informacja o przekazywaniu do państwa trzeciego i profilowaniu.

Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji
międzynarodowej. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą
zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania,
1
o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO .
1

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 (RODO) oraz podjętych działań.

