KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU
W RAMACH KONKURSU WIELKANOCNEGO GMINY
KOŁOBRZEG 2022

IMIĘ I NAZWISKO
(oraz wiek, jeśli uczestnik jest niepełnoletni)

ADRES ZAMIESZKANIA

NUMER TELEFONU
ADRES E-MAIL
ZGŁASZAM PRACĘ W
NASTĘPUJĄCEJ KATEGORII

OPIS PRACY

OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonych pracy konkursowej przesłanej w formie zdjęcia, oraz że
praca konkursowa nie narusza niczyich praw, w szczególności praw autorskich.
2. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych mojego dziecka, osoby będącej
pod moją opieką prawną * – uczestnika Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem 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).

…...........................................
Miejscowość, data

*Właściwe podkreślić

….......................................
Podpis uczestnika konkursu
(lub opiekuna)

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA BIORĄCEGO UDZIAŁ W KONKURSIE
Niniejszym oświadczam, że:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych mojego dziecka, osoby będącej pod moją opieką
- uczestnika konkursu * odcelów uczestnictwa w konkursien.pKonkurs Wielkanocny Gminy Kołobrzeg 2021 organizowanego
przez Urząd Gminy Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48 a, 78 – 100 Kołobrzeg i promocji konkursu.
Oświadczam, również że zostałem(am) poinformowany/a przez Organizatorów konkursu i przyjmuję do wiadomości, iż:
1) moje dane osobowe /dane mojego dziecka/osoby będącej pod moją opieką prawną – uczestnika konkursu w zakresie
obejmującym imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wizerunek będą przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w
powyżej wymienionej imprezie i promocji imprezy anstronie internetowejOrganizatorów oraz w mediach (prasa,
radio telewizja) i nie będą udostępniane innym, nie wymienionym odbiorcom;
2) administratorem tak zebranych danych osobowych jestWójt Gminy Kołobrzeg z siedzibą przy ul. Trzebiatowskiej 48 a,
78 – 100 Kołobrzeg;
3) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest poprzezkontakt
mailowy : iod@gmina.kolobrzeg.pl.
4) mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
5) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego t j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, iż
przetwarzanie danych osobowych przez administratora w ramach konkursu narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z 2016 r.
6) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania, wycofanie zgody na przetwarzanie danych przed
konkursem jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie;
7) osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofaćzgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodnośćz prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
8) Znam treśćpowyższej Klauzuli informacyjnej .

Ponadto wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody * na nieodpłatną publikację mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka,
osoby będącej pod moją opieką prawną* wzwiązku z udziałem w w.w konkursie.
Niniejszym upoważniam Organizatorów konkursu do utrwalania mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka, osoby
będącej pod moją opieką prawną* w ramach utrwalania przebiegu wydarzenia i korzystania z niego poprzez zwielokrotnianie,
przetwarzanie i rozpowszechnianie w celach promocyjnych i rozpowszechniania informacji bez konieczności każdorazowego
zatwierdzania danej czynności oraz bez konieczności uiszczania na moją rzecz wynagrodzenia z tego tytułu. Niniejsze
upoważnienie obejmuje prawo do wykorzystania mojego wizerunku w dowolnych materiałach tworzonych dla realizacji w/w
celu (promocja konkursu , informacja o imprezie) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
Podstawa prawna :
* ROZPORZĄDZENIE 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).
* Ustawa z dnia 4 lutego 1994r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

………………………………………………….
(miejsce i data)

…………………………………………………
(czytelny podpis uczestnika)

