Załącznik nr. 1

Karta zgłoszenia
Konkurs Fotograficzny „MAGICZNA PORA”
Imię i nazwisko autora: ………….........................................................................................................
Data urodzenia: ……………………………………………………………………………………………....
E-mail:..................................................................................................................................................
Telefon: …............................................................................................................................................
Adres: …..............................................................................................................................................
Szkoła: …………………………………………………………………………………...…………………….

Tytuły prac (nie są wymagane):
1. ….....................................................................................................................................................
2. ….....................................................................................................................................................
3. ….....................................................................................................................................................
4. ……………………………………………………………………………………………………………..…
5. ………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Krotoszynie, z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Floriańskiej 10, zarejestrowaną w rejestrze
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000497257, posiadającą
REGON 302645335, NIP 621 181 30 80 (dalej jako: „Administrator”).
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż:
1) funkcję Inspektora Ochrony Danych u Administratora pełni Elżbieta Maleszka, e-mail:
utw.krotoszyn@interia.pl;
2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów sprawozdawczych i kontroli w ramach
realizowanego projektu;
3) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowią ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
4) moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 23.08.2018 – 31.12.2023;
5) moje dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Samorządowi Województwa
Wielkopolskiego, Starostwu Powiatowemu w Krotoszynie, Miastu i Gminie Krotoszyn;
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6) mam prawo do: dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ich przenoszenia
danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych;
7) podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich
podania jest równoznaczna z niemożliwością uczestnictwa w projekcie;
8) mam prawo do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 Równocześnie wyrażam zgodę na utrwalanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie mojego
wizerunku dla celów promocyjnych związanych z realizacją projektu „Krotoszyn łączy pokolenia”.
 Oświadczam, że jestem autorem zdjęć nadesłanych na Konkurs Fotograficzny „Magiczna pora”, że
moje zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich ani obowiązujących przepisów
prawa.
 Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią Regulaminu Konkursu Fotograficznego „Magiczna
pora” i przyjmuję jego warunki.

…........................................................................
Podpis autora - imię i nazwisko (czytelny)
…........................................................................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
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