Załącznik nr 1
do regulaminu konkursu fotograficznego
pn. „ Moja okolica wiosną”
Karta zgłoszeniowa
do konkursu fotograficznego pn. ”Moja okolica wiosną”

Imię i nazwisko autora pracy ………………………………………………………………………………………………….
Hasło uczestnika……………………………………………………………………………………………………………………..
Imię

i

nazwisko

rodzica/opiekuna

prawnego

(dotyczy

osób

niepełnoletnich)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon

kontaktowy/mail

do

pełnoletniego

autora

pracy

lub

rodzica/opiekuna

prawnego………………………………………………………………………………………………………………………………..
TYTYŁ PRACY……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………
Data i podpis pełnoletniego uczestnika
lub rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 2
do regulaminu konkursu fotograficznego
pn. „ Moja okolica wiosną”
OŚWIADCZENIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Deklaruję mój udział/udział mojego dziecka* w konkursie pn. „Moja okolica wiosną”;
Zapoznałem/am się z treścią regulaminu i w pełni go akceptuję.
Oświadczam, że dane zawarte w karcie zgłoszeniowej (zał. Nr. 1) są prawdziwe.
Wyrażam zgodę na moje uczestnictwo/na uczestnictwo mojego dziecka*
w konkursie.
Oświadczam iż zamieszkuję Gminę Tuszyn.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych/ mojego
dziecka* (w zakresie: imienia, nazwiska, telefonu/maila) przez Miejski Ośrodek
Kultury w Tuszynie, z siedzibą w Tuszynie, 95-080, ul. Noworzgowska 20A, na
potrzeby konkursu fotograficznego pn. „Moja okolica wiosną” zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Dotyczy rodzica/opiekuna prawnego – wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na
przetwarzanie moich danych (w zakresie: imienia i nazwiska, numeru telefonu/maila)
przez Miejski Ośrodek kultury w Tuszynie, z siedzibą w Tuszynie, ul. Noworzgowska
20A, 95-080, na potrzeby konkursu fotograficznego pn. „Moja okolica wiosną”
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (Statut MOK w Tuszynie
z dnia 29 sierpnia 2012r.).
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych wyrażam zgodę/nie
wyrażam zgody* na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego
dziecka* przez Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie, ul. Noworzgowska 20A dla celu
informacyjnego i promocyjnego wydarzenia;
a) Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie;
b) Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności filmy
reklamowe, spoty telewizyjne, ulotki, plakaty reklamowe, drukowane
materiały promocyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie
itp. Wizerunek dziecka może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez
obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych
lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
c) Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich zdjęć (materiałów) z udziałem mojego
dziecka wykonanych w związku z w/w. konkursem.
d) Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie
(istniejących i przyszłych), z tytułu wykorzystywania wizerunku
mojego/mojego dziecka* na potrzeby jak w oświadczeniu.
e) Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do
czynności prawnych, oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją
rozumiem.
………………………………………………
data, podpis rodzica/opiekuna prawnego

*/niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani (a) danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie, ul. Noworzgowska
20A, 95-080 Tuszyn; , tel. 42 614-25-89
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – MOK Tuszyn, iod@moktuszyn.pl,
3) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu organizacji konkursu – na podst. art. 6 ust. 1 lit. a
oraz art. 9 ust. 2 lit. a – oraz Art. 6 ust. 1 lit e - Ustawa z dn. z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej; Ustawa z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , Statut z dnia
29 sierpnia 2012 r., Ustawa o 20 marca 1990 r. samorządzie gminnym;
4) dane mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów;
5) dane osobowe przechowywane będą przez okres realizowania celu w jakim zostały zebrane a po zakończeniu
celu przez okres wymagany przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6) masz prawo, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, do dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na przetwarzanie
danych osobowych którego dokonano przez jej cofnięciem, wniesienia sprzeciwu;
7) Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
…………………………..,

udzieloną

w

dniu

………………………..

w

celu

……………………….…………..

z

……………………………………………….. Podpis osoby, której dane dotyczą…………………………………….
8) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9) cofnięcie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w w/w konkursie;
10) podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi prawidłowe
przeprowadzenie konkursu;
11) Twoje dane nie będę przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
12) dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały zebrane;

dniem

