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KARTA ZGŁOSZENIOWA  

DO KONKURSU FOTOGRAFICZNO-ARTYSTYCZNEGO  

  

 

1. Dane zgłaszanego do Konkursu 

Imię i nazwisko ucznia ............................................................................................................... 

Adres e-mail Uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego................................................................ 

Klasa .......................................................................................................................................... 

Szkoła ........................................................................................................................................ 

Adres szkoły ............................................................................................................................... 

2. Przetwarzanie danych osobowych – Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

1. Administratorami Danych Osobowych są Gmina Zagórz, z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy 

Zagórz, ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz.  

2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt 

z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz, e-mail: iod@zagorz.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu realizacji 

Konkursu oraz innych obowiązków wynikających z postanowień umowy o dofinansowanie ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Instrumentu 

Sąsiedztwa.  

4. Dane osobowe będą przechowywane w okresie trwałości projektu, a następnie w celach 

archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.   

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem niezbędnym do 

uczestnictwa w Konkursie. 

6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych swojego dziecka oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej 

przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

wymaga jego złożenia w formie pisemnej.  

8. Zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania, a po takim odwołaniu do czasu 

przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. 

9. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
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3. Korzystanie z praw autorskich i praw do wizerunku  

1. Praca stworzona w ramach Konkursu nie będzie naruszać praw autorskich lub innych praw 

własności intelektualnej osób trzecich.  

2. W ramach realizacji Konkursu w celach promocyjnych i edukacyjnych wykorzystywany będzie 

wizerunek utrwalony na zdjęciach.    

Wyrażam zgodę na mój udział/udział dziecka w Konkursie, na bezpłatne wykorzystywanie 

wizerunku oraz rozpowszechnianie i przetwarzanie danych osobowych oraz nadesłanych 

zdjęć i zdjęć prac artystycznych w ramach działań informacyjnych i promocyjnych we 

wszystkich mediach bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 

 

 

…………………………………                 …………………………………….….………………             
              (miejscowość, data)                                                                    (podpis własny lub rodzica/opiekuna prawnego) 

 


