KARTA ZGŁOSZENIA
do Gminnego Konkursu Fotograficznego „Zwierzęta w obiektywie”

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………........
Adres zamieszkania/korespondencyjny…………………………………..………………………….
Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………..
Adres poczty email: …………………….……………………………………….…………………..
Wiek ……………………………..
Opis dotychczasowych osiągnięć twórczych (opcjonalnie)………………............................................
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………..........................................................................
Załączniki :
Nośniki elektroniczne prac …………………., ………………….
(ilość nośników) ( rodzaj )
Informacja o wysłaniu prac na adres email organizatora: TAK /NIE*
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie
zgłoszeniowej do Konkursu Fotograficznego „Zwierzęta w obiektywie” organizowanego przez CKSTiB
w Gniewinie w zakresie niezbędnym do organizacji i prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na publikacje danych osobowych oraz wizerunku w tym na
fotografowanie, filmowanie, rejestrowanie przez CKSTiB, w materiałach prasowych, reklamowych
oraz stronach internetowych związanych z działalnością CKSTiB w Gniewinie.
Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę/y na nieodpłatne wykorzystanie przez CKSTiB nadesłanej pracy w
folderach reklamowych, na wystawach pokonkursowych oraz w lokalnych wydawnictwach
promocyjnych, a pracy nagrodzonej również w celach komercyjnych.
Podpis uczestnika konkursu ...........................................................................................................

Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego .............................................................................

Obowiązek informacyjny
1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka
w Gniewinie, reprezentowana przez Dyrektora CKSTiB w Gniewinie.
2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego osoba, której
dane dotyczą, może wystąpić z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor
Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email : inspektorrodo@gniewino.pl .
3. Dane osobowe, przetwarzane są w celu organizacji Gminnego Konkursu Fotograficznego „Zwierzęta
w obiektywie”
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez CKSTiB stanowią w szczególności zapisy
niżej wymienionej ustaw:
- art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO),
- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.
U. z 2017 r. poz. 862),
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994).
5. Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane innym podmiotom realizującym zadania na
zlecenie lub w imieniu Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji
obowiązków wynikających z przepisów prawa. W szczególności dane osobowe mogą być
przekazywane:
- podmiotom i organizacjom samorządowym oraz współpracującym z administratorem danych
w zakresie organizacji Gminnego Konkursu Fotograficznego „Zwierzęta w obiektywie”, w
szczególności jednostkom samorządowym gminy Gniewino zajmującym się promocją gminy,
usługobiorcom przetwarzającym na zlecenie Organizatora materiały pokonkursowe,
- organowi założycielskiemu.
6.

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane do momentu ogłoszenia wyników

konkursu, dane osobowe laureatów konkursu będą przetwarzane na stronie internetowej administratora
oraz w materiałach promocyjnych przez rok od ogłoszenia wyników Konkursu.
7. Na zasadach art. 15 – 21 RODO osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści
przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia, prawo żądania przeniesienia danych
osobowych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich
przetwarzania, prawo żądania ograniczenia przetwarzania jej danych, prawo do żądania usunięcia

8. Osoba która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych ma prawo cofnąć zgodę
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych
osobowych.
10. Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia
udziału w Gminnym Konkursie Fotograficznym „Zwierzęta w obiektywie”
11. Wyrażenie zgody na publikację danych osobowych i wizerunku jest dobrowolne, jednak ze względu
na formułę konkursu oraz przewidzianej w regulaminie nagrody w formie publikacji prac nadesłanych
na konkurs zgoda ta jest warunkiem udziału w konkursie.

