Załącznik nr 1
Zgoda rodziców
…………………………………………………..
…………………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna/-ki)
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………..……………….
w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „Moje Podróże Małe i Duże” organizowanym przez Gminny
Ośrodek Kultury w Suszcu.
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach
promocyjnych i dokumentujących działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.

…................................................
(podpis rodzica lub opiekuna)
Oświadczam, że posiadam pełne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dn. 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
- Administratorem podanych danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Suszcu przy ulicy
Ogrodowej 22
- Celem przetwarzania danych jest udział w konkursie.
- Zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w konkursie, następnie przechowywane w archiwum przez
okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury
nr 1375 z dnia 16.09.2002 r.
- Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody
w dowolnym momencie.
- Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie. Podanie danych jest
dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych będzie brak umieszczenia na liście laureatów konkursu
i ewentualnego dostarczenia nagrody.

……....……………………….
(podpis rodzica lub opiekuna)

Załącznik nr 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Moje Podróże Małe i Duże”

Imię i nazwisko autora/autorki zdjęć: ...........................................................................................................
Wiek: ....................................................................................................................................................
Adres: ...................................................................................................................................................
Tel. kontaktowy: .............................................. E-mail: ………………………………………………
Tytuł zdjęć:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Komentarz (nazwa obiektu, motywacja autora/autorki odnośnie wyboru przedmiotu, obiektu fotografii,
refleksje itp.):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………………………………
Prosimy o przesłanie niniejszego formularza pocztą (musi być odręcznie podpisany) oraz e-mailem na adres:
konkursy@kulturasuszec.pl w pliku tekstowym edytowalnym (nie musi być podpisany) wraz ze zdjęciami
w formacie .jpg.
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku lub mojego dziecka w materiałach
promocyjnych i dokumentujących działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.

….......................................................
data i podpis rodzica lub opiekuna
(w przypadku osób niepełnoletnich)

…........................................................
data i podpis uczestnika/uczestniczki

Oświadczam, że posiadam pełne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dn. 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
- Administratorem podanych danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Suszcu przy ulicy
Ogrodowej 22
- Celem przetwarzania danych jest udział w konkursie.
- Zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w konkursie, następnie przechowywane w archiwum przez
okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury nr

1375 z dnia 16.09.2002 r.
- Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody
w dowolnym momencie.
- Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie. Podanie danych jest
dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych będzie brak umieszczenia na liście laureatów konkursu
i ewentualnego dostarczenia nagrody.

….......................................................
data i podpis rodzica lub opiekuna
(w przypadku osób niepełnoletnich)

…........................................................
data i podpis uczestnika/uczestniczki

