OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY „Życie jest piękne”

GODŁO
…………………………………………………………………
wypełnia Organizator

ZGŁOSZENIE
Nazwisko
Imię

Adres korespondencyjny

Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Oświadczam, że zdjęcie nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolne od wad
prawnych a jego treść jest zgodna z obowiązującym prawem.
Udzielam Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęcia w zakresie
niezbędnym do jego publikacji w serwisach www oraz prasie w celu promocyjnym.
Zezwalam Organizatorowi, na wykonywanie praw zależnych od zdjęcia w zakresie niezbędnym
do publikacji w: kalendarzu, serwisie internetowym oraz publikacjach związanych z promocją
Konkursu.
Oświadczam, że zdjęcia zgłaszane do Konkursu nie zawierają treści niezgodnych z prawem lub
zasadami współżycia społecznego, w szczególności wulgarnych, obscenicznych, propagujących
przemoc, nienawiść rasową lub religijną.

DATA

Zgłoszenie należy wypełnić pismem drukowanym lub komputerowo

PODPIS

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY „Życie jest piękne”

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane
dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:
Administratorem Pana/i Danych jest:

Kieleckie Centrum Kultury Pl .Moniuszki 2 b

Administrator powołał Inspektora Ochrony
Danych oraz udostępnia jego dane
kontaktowe:

jaroslaw.ramiaczek@kck.com.pl

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Udziału w XIII Edycji konkursu fotograficznego „Życie jest piękne”

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest:

Informacja o przekazywaniu danych do
innych podmiotów:

Okres przechowywania danych:

Ma Pani/Pan prawo do:

Podane przez Panią/Pana dane są:
Pani/Pana dane:

Udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych
Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom
niewymienionym w przepisach prawa, za wyjątkiem wyrażenia zgody na
nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art.81 Ustawy
o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku .
Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z zapisami o archiwizacji,
dotyczących realizacji konkursów , przeglądów i festiwali – kategoria
archiwalna - A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych,
cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
podane dobrowolnie

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji
lub profilowaniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kieleckie Centrum Kultury dla potrzeb
organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem konkursu fotograficznego „Życie jest piękne”, zgodnie z art.
6 ust.1 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
danych.

……………………………………………….
Data i podpis uczestnika

Zgłoszenie należy wypełnić pismem drukowanym lub komputerowo

