DLA OSÓB PEŁNOLETNICH Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO XI OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„KREATYWNE ZABRZE - „BLACK & WHITE”
Wypełniony czytelnie i podpisany formularz należy wraz z fotografiami złożyć
do Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu do dnia 15 lipca 2019 roku.

PROSIMY WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI
Imię i nazwisko
Wiek

Dane kontaktowe
(adres, telefon i e-mail)
Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie fotografie są mojego autorstwa.

………………………..
data i miejscowość

………………………..
podpis

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja, niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na udział w XI Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym
„Kreatywne Zabrze – Black & White” oraz oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie, publikowanie i wykorzystanie przez Organizatora, Partnerów, Jury oraz
Sponsorów Konkursu moich danych osobowych tj. imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail,
wizerunku, wypowiedzi, w celach informacyjnych i promocyjnych Konkursu, wydania katalogu
pokonkursowego oraz ekspozycji wystawy pokonkursowej, w tym publikację wizerunku i wypowiedzi na
stronie internetowej www.mok.art.pl, na portalach społecznościowych (typu Facebook, YouTube, itp.) przez
okres prawnej możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu przetwarzania danych. Miejski Ośrodek Kultury
z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3 Maja 91a jest administratorem danych osobowych.
Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

……………………….
data i miejscowość

……………………….
podpis

Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informujemy, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3 Maja 91a,
adres e-mail: kontakt@mok.art.pl;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu - adres e-mail:
marcin.zemla@informatics.jaworzno.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe (telefon i adres e-mail) przetwarzane będą w celu informowania o ofercie promocyjnej dot. kolejnej edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Kreatywne Zabrze” organizowanego w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu,
ul. 3 Maja 91a.
4. odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym na profilowaniu;
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa bądź do czasu zakończenia ich
przetwarzania.
8. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii, prawo do ich
sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

data i podpis ……………………………….

