Karta zgłoszenia
na
IV ogólnopolski konkurs fotograficzny pt.

Między niebem, a ziemią
fotografia inna niż wszystkie
organizowany przez
Stowarzyszenie „Zakorzenieni w kulturze”
przy współudziale Domu Kultury „Sokół”
pod patronatem
Burmistrza Strzyżowa
Waldemara Góry
1. Imię i nazwisko ....................................................................................................................
2. Data urodzenia …………………………..
3. Dokładny adres zamieszkania wraz z kodem
................................................................………..………………………………………………….
4. Kontakt: telefon, e-mail ........................................................................................................
5. Tytuł (opis) zdjęcia, data i miejsce jego wykonania:
.............................................................................................................................………………………
Oświadczam, że jestem jedynym autorem pracy zgłoszonej do konkursu. Osoby na fotografii
zgodziły się na rozpowszechnienie ich wizerunku. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez organizatora konkursu fotograficznego – Stowarzyszenie „Zakorzenieni w kulturze”
w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, co jest zgodne z postanowieniami 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 przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U., poz. 1000) oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego
wizerunku przez organizatora do promowania działań wynikających z realizacji postanowień statutowych
Stowarzyszenia, poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych zgodnie z przepisami
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 666 ze zm.)
w związku z działalnością kulturalną i marketingową, promocyjną oraz do celów archiwalnych
prowadzoną w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia „Zakorzenieni w kulturze”. Jednocześnie
uczestnicząc w konkursie nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania złożonych
fotografii w publikacjach oraz stronach internetowych organizatora, a także do celów marketingowych
i reklamowych związanych z konkursem.
……………………………………………..…
podpis autora/rodzica dziecka niepełnoletniego

UWAGA!
Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo złożyć oświadczenie Rodziców o wyrażeniu
zgody na uczestnictwo w konkursie i zgodzie na wykorzystanie ich fotografii oraz danych
osobowych w celach związanych z konkursem i promocją jego uczestników.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia2016 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), informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest:
Stowarzyszenie „Zakorzenieni w kulturze”
38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 5, http://zakorzenieniwkulturze.pl/,
e-mail: zakorzenieniwkulturze@gmail.com
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 w zakresie:
a. opracowaniem dokumentacji statutowej, kulturalnej, marketingowej i promocyjnej;
b. dokumentowaniem działalności Stowarzyszenia na stronie internetowej i portalach
społecznościowych w zakresie niezbędnym do działalności statutowej;
3. Odbiorcami danych są uczestnicy wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Stowarzyszenie
„Zakorzenieni w kulturze” oraz użytkownicy zainteresowani działalnością Stowarzyszenia
i odwiedzający jego strony internetową oraz fb.
4. Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w tym obowiązku
archiwalnego.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
c. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia,
cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych
(00-193
Warszawa, ul. Stawki 2, fax. 22 531 03 01)
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak zgody nas przetwarzanie danych osobowych
wiąże się z brakiem możliwości realizacji praw i obowiązków określonych w statucie oraz
możliwości realizacji zadań Stowarzyszenia, a co za tym idzie udziału w wydarzeniach
organizowanych w ramach działań statutowych Stowarzyszenia „Zakorzenieni w kulturze”.
8. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1
i 4 RODO.

……………………………………………..…
podpis autora/rodzica dziecka niepełnoletniego

