Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego

„Pomnik Żołnierzy Wyklętych – Bohaterów Niezłomnych”
organizowanego przez
Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
Imię i nazwisko uczestnika konkursu:

Wiek:……………

………………………………………………………………
Imię i nazwisko opiekuna (w przypadku osoby niepełnoletniej):
……………………………………………………………….
Nazwa szkoły uczestnika konkursu:
……………………………………………………………….
Adres szkoły uczestnika konkursu:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Kategoria wiekowa:
 dzieci szkół podstawowych klasy VI-VIII
 młodzież szkół ponadpodstawowych

Telefony kontaktowe:
Uczestnik:

Opiekun:

Szkoła:

……………………

………………………..

…………………….

Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu plastycznego „Pomnik Żołnierzy
Wyklętych – Bohaterów Niezłomnych” organizowanego przez Starostwo Powiatowe
w Dąbrowie Tarnowskiej oraz akceptuję jego treść.

……………………………
data i miejscowość

…………………………………..
podpis uczestnika/opiekuna

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

W związku z udziałem w konkursie plastycznym „Pomnik Żołnierzy Wyklętych – Bohaterów
Niezłomnych” organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich/dziecka danych osobowych.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem zebranych danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Dąbrowie
Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska,
2. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości współpracy w związku z powyższym celem,
3. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia oraz informacji
o procesie ich przetwarzania i prawie do usunięcia danych.

……………………………
data i miejscowość

…………………………………..
podpis uczestnika/opiekuna

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE O UDZIALE W KONKURSIE
DANE UCZESTNIKA KONKURSU:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………
Kategoria: ……………………………………………………………………………………….
Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………….
Adres zamieszkania:
ul. ………………………………………………………………………………………………..
kod: ………-……….. miejscowość …………………………………………………………….
telefon …………………………..e-mail ……………………………………………………….
Nazwa szkoły …………………………………………………………………………………...

OŚWIADCZENIE:

Niniejszym oświadczam, że przystępuję do konkursu na prace plastyczną „Pomnik
Żołnierzy Wyklętych – Bohaterów Niezłomnych” z Powiatu Dąbrowskiego oraz, że
zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu.
Ponoszę pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń
związanych ze zgłoszoną przeze mnie pracą. Świadomy/-a jestem również, że w przypadku
zgłoszenia roszczeń osób trzecich do pracy, jak i naruszenia przez pracę dóbr osobistych,
zostaną one wykluczone z konkursu.
Wyrażam zgodę na publiczne udostępnianie moich prac, dla celów prowadzenia
konkursu, jak również nieodpłatne przeniesienie na organizatora wszelkich autorskich praw
majątkowych i praw pokrewnych do pracy, w tym wyłącznego prawa do zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na inne osoby, wraz
z prawem do dokonywania w nim zmian oraz do nieograniczonego w czasie korzystania
w kraju i za granicą na polach eksploatacji związanych z działalnością promocyjną i reklamową
w tym praw do:
1) wyłącznego używania i wykorzystania pracy we wszelkiej działalności promocyjnej,
reklamowej, informacyjnej,
2) wprowadzania do obrotu i dystrybucji,
3) umieszczania na stronie internetowej,
4) bezpłatnego użyczenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac na innych polach eksploatacji
nieprzewidzianych w Regulaminie.

Oświadczam również, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu,
w szczególności z jego częścią dotyczącą przeniesienia praw autorskich i w całości przyjmuję
jego postanowienia.

…………………………………………………
Data i podpis osoby zgłaszającej zdjęcia lub prawnego opiekuna w przypadku udziału osób niepełnoletnich

Załącznik nr 2
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych
na potrzeby przeprowadzenia konkursu na prace plastyczną „Pomnik Żołnierzy Wyklętych –
Bohaterów Niezłomnych” z Powiatu Dąbrowskiego.
Oświadczam, że:
1. Zostałem/-am poinformowany/-a o celu zbierania moich danych osobowych obejmujących:
imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, telefon, adres e-mail, nazwa szkoły. Zostałem
poinformowany/-a o administratorze danych, którym jest Starostwo Powiatowe w Dąbrowie
Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (to jest: imię i nazwisko, miejsce
zamieszkania, wizerunek) w bazie danych organizatora konkursu (tj. Starostwo Powiatowe
w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska)
i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), dla celów niezbędnych do realizacji czynności związanych
z organizacją konkursu oraz w celach dokumentacyjnych, informacyjnych, promocyjnych.
3. Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej,
ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska moich danych osobowych pozyskanych
w związku z uczestnictwem w k onkursie (takich jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania,
wizerunek) podmiotom trzecim (w szczególności lokalnym mediom: e-Kurier Dąbrowski,
Kurier Tarnowski, Super Galicja, …) do dalszego wykorzystania w celach informacyjnych,
promocyjnych.
4. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:
- podanie danych osobowych jest dobrowolne,
- przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania; wniesienia
pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także, że
przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;
- moje dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów
dotyczących archiwów (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.01.2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych), natomiast dane przetwarzane dla celów
promocyjnych mogą być przetwarzane do czasu, aż nie zostanie zgłoszony sprzeciw względem
ich przetwarzania w tym celu
- Administratorem moich danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Dąbrowie
Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska;
- wyznaczono Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie
Tarnowskiej, z którym można kontaktować się pod numerem telefonu 14/642-24-31 wew. 202
lub pod adresem e-mail: iod@powiatdabrowski.pl.

Data …………………………

Podpis ………….………………………………..

