KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs Fotografi Dla Dzieci i Młodzieży

KAPLICZKI W WOLI BATORSKIEJ –
– 80 lat parafi, 100 lat niepodległości
Imię i nazwisko ......................................................................................................................
(wypełnić obowiązkowo)

Nazwa i adres szkoły .............................................................................................................
(wypełnić obowiązkowo)

Data urodzenia ...........................................
(wypełnić obowiązkowo)

Lp
.

Tytuł pracy

Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne prawa
autorskie.
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora „Konkursu
Fotografcznego dla Dzieci i Młodzieży” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z
ustawą. Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie
prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn.
zmianami)."
....................................................
podpis
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU
Działając na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych – dalej „RODO”; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem danych uczestników konkursu jest Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Woli Batorskiej (Wola Batorska 3, 32-007 Zabierzów Bocheński)
2. Administrator nie wyznaczył przedstawiciela,
3. Organem zajmującym się nadzorem nad sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdzie ma Pani (Pan) prawo
wniesienia skargi,
4. Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w kwestionariuszu oraz wizerunek przetwarzane będą w celu
realizacji konkursu, jego promocji i informacjami o nom na podstawie udzielonej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a.
i Art. 9 ust. 2 lit. a. RODO),
5. Odbiorcami danych osobowych lub/i uczestników konkursu będą podmioty, poprzez które zostaną
upowszechnione wyniki konkursu.
6. Dane osobowe uczetników konkursu przechowywane będą w czasie koniecznym do rozstrzygnięcia oraz do
upowszechnienia wyników konkursu
7. Rodzice niepełnoletniego uczestnika konkursu lub pełnoletni uczestnicy posiadają prawo żądania od
administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – wyłącznie na zasadach określonych w RODO (biorąc pod uwagę
ograniczenia wynikające z przepisów prawa),
8. W związku z dobrowolnością podania danych osobowych konieczny do realizacji konkursu brak wyrażenia
zgody skutkować może brakiem możliwości udziału w konkursie.
9. Dane osobowe uczestników konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

WOLA BATORSKA, dnia_____________________

__________________________
podpis matki
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______________________
podpis ojca

