
KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS 

„TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA” 

/osoby pełnoletnie/ 

 

 
 

1. Imię i nazwisko autora pracy ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Adres e-mail/nr tel. do kontaktu ….......................................................................................................................... 
 
3. KATERGORIA: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Oświadczam, że: 

1) zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Tradycyjna palma wielkanocna” i akceptuję jego warunki, 

2) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy mojego dziecka przez Organizatora w jego działalności 

statutowej, 

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, w tym na publikację na stronie internetowej Organizatora. 

4) z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu, uczestnik nieodpłatnie, bez ograniczenia                       

w czasie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do tej pracy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. – oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) na wszystkich polach 

eksploatacji, 

5) zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną RODO. 

 

 

  ………………………………………………………………  

                              Data i podpis  
 

 

 

 
Klauzula informacyjna RODO 

1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest Centrum Kultury „Zamek”,  ul. Klasztorna 14, 67-120 Kożuchów, 

tel. 68 355 35 36. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: 

iod@zamekkozuchow.pl lub pod nr tel. 68 355 35 36. 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach organizacji                                                  

i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu, a także w celach promocyjnych, informacyjnych, 

kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez placówkę konkursem. 

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu 

wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca realizacji wszystkich obowiązków wynikających z organizacji konkursu lub do 

czasu wycofania zgody. 

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, 

iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych 

uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. 

mailto:iod@zamekkozuchow.pl

