
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Fotograficzny konkurs Walentynkowy  SDK – „Pokaż, że kochasz” 

Część I - dane Uczestnika lub przedstawiciela ustawowego 

1. Imię i nazwisko Uczestnika 

…………………………………………………………………………………………….. 

2. Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego* 

…………………………………………………………………………………………….. 

3. Adres zamieszkania Uczestnika / przedstawiciela ustawowego* 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

4. Numer telefonu Uczestnika / przedstawiciela ustawowego* 

…………………………………………………………………………………………….. 

5 Adres e-mail Uczestnika / przedstawiciela ustawowego* 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Część II - Oświadczenia: 

1) zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki; 

2) oświadczam, że jestem autorem / przedstawicielem ustawowym autora* zdjęcia  

załączonego do Zgłoszenia; 

3) wyrażam zgodę, aby  moje zdjęcie/zdjęcie  niepełnoletniego autora zostało wykorzystany 

w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu; 

...............................................................................................… 

Miejscowość, data i podpis Uczestnika / przedstawiciela ustawowego Uczestnika** 

 



 

4) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sławieński Dom Kultury  moich danych 

osobowych / danych osobowych autora zawartych we wniosku konkursowym w celu i 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu; 

 

...............................................................................................… 

Miejscowość, data i podpis Uczestnika/przedstawiciela ustawowego Uczestnika** 

 

Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, 

że: 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych / danych osobowych autora jest Dyrektor 

Sławieńskiego Domu Kultury  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest pod adresem email: 

biuro@stola.com.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe / dane osobowe autora*, będą przetwarzane wyłącznie w celu 

przeprowadzenia Konkursu. 

4. Pani/Pana dane osobowe /dane osobowe autora*, będziemy przechowywać przez trzy 

miesiące po zakończeniu konkursu. 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych /danych osobowych autora*, Sławieński Dom 

Kultury i Jury Konkursu  

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych; 

b) sprostowania danych osobowych; 

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

e) przenoszenia danych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 



 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niepodanie danych w zakresie 

wymaganym przez Organizatora będzie skutkować odrzuceniem Zgłoszenia. 

Niepotrzebne skreślić*  W przypadku Uczestnika Konkursu będącego osobą niepełnoletnią 

 

 

...............................................................................................… 

Miejscowość, data i podpis Uczestnika/przedstawiciela ustawowego Uczestnika* 

 

 

 

 
 


