
Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

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

Adres................................................................................................................. 

Telefon   .................................     Rok urodzenia  .......................................... 

 

 

Lp. Tytuł pracy 

1  

 

2  

 

3  

 

 

Potwierdzam, że jestem autorem/autorką załączonych zdjęć. Prawa osób widocznych na fotografiach 

zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyraziły zgodę na wystawienie i ich publikowanie. 

Niniejszym przejmuję na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby 

kierować przeciwko organizatorowi Konkursu. Przyjmuję warunki regulaminu Konkursu.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Poniższy podpis jest równoznaczny z 

akceptacją zasad uczestnictwa w niniejszym Konkursie. 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych informujemy, że : 

1.Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator APK- 

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Hoża 7, 16-300 Augustów  

2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

(imię i nazwisko, adres e-mail,) przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest 

dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. 

3. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w 

przypadku otrzymania nagrody w konkursie. 

4. Administrator oświadcza, że powołał administratora bezpieczeństwa informacji ochrony danych 

osobowych. 



5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na 

podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań 

Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu. 

6. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego USA. 

7. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 2 lat od dnia zakończenia 

konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na  obowiązki 

archiwizacyjne, obowiązki fiskalne. 

8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia 

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

9. Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego – do dnia 24 maja 2018 r. Generalnego Inspektora Danych 

Osobowych, a – od dnia 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej 

realizacji Konkursu. 

 

Data .....................................                              Podpis ................................................... 

 

*Wypełnić w przypadku osób niepełnoletnich: 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo syna/córki 

……………………………........................................................................... 

w konkursie fotograficznym "Ubrani w książkę". 

 

Data................................             Podpis rodzica (opiekuna)       ......................................... 


