DANE OSOBOWE
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) informujemy, że:
a. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „LEGENDA O ZŁOTOWIE” jest

Złotowski Dom Kultury
b. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować z IOD
poprzez e-mail: am-iod@wp.pl.
c. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu
„LEGENDA O ZŁOTOWIE” w celach marketingowych i promocyjnych, także po
zakończeniu konkursu.
d. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika na przetwarzanie jego
danych osobowych.
e. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków
przewidzianych prawem. Dane osobowe laureatów w postaci imienia i nazwiska zostaną
upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników.
f. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
g. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
i. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.

………………………………
Data i podpis

……………………………..
*Podpis rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA W KONKURSIE MALARSKIM „LEGENDA O ZŁOTOWIE”
Tytuł pracy (legendy) ............................................................................................................................. ...............
Imię i Nazwisko ................................................................................................... ............................................
Wiek, klasa............................................................................................................................. ......................
Szkoła...................................................................................................................................................
E-mail………………………………………… Tel. …………………………………………
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu „LEGENDA O ZŁOTOWIE” i akceptuję jego treść.
Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do pracy i przenoszę je na Organizatora w zakresie niezbędnym
do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania
filmu do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przed jego publikacją.
Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z
dnia 4 lutego 1944 r. (Dz. U. z 2006 roku, nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami), w tym w szczególności w
zakresie wykorzystania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych
Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich
zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.
Wyrażam zgodę na udział mojej/-go córki/syna na udział w konkursie „ LEGENDA O ZŁOTOWIE”

………………………………
Data i podpis

……………………………..
*Podpis rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu

