
załącznik nr 1 
Karta uczestnika Konkursu Fotograficznego 

Migawki Starówki 
 
 
 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………… 
 
Data urodzenia: ….................... 
 
Nazwa szkoły lub uczelni  ( tylko osoba ucząca się ): ………………………………………… 
………………………………………………………………………..........................................……………………………………………………………………… 
 
Telefon kontaktowy: ……………………………………………. 
E-mail: ……………………………………………. 
 
 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego – 
MIGAWKI STARÓWKI  w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu. Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane 
bezpośrednio) // art. 14 ust. 1-2 (dane zbierane z innych źródeł) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych- RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że: 1) Administratorem danych osobowych jest: Tarnowskie 
Centrum Kultury . 2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania i przeprowadzenia konkursu 
fotograficznego MIGAWKI STARÓWKI  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 3) Dane osobowe nie zostaną przekazane 
żadnym podmiotom trzecim. 4) Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres przebiegu konkursu i 
publikacji wyników. 5) Obowiązuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). 6) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do 
UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 7) Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, a jednoczesna odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie. 
Ponadto poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa 
majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. Zmianami). 

 
 
W przypadku osób nieletnich. 
Wyrażam zgodę na: - udział mojego dziecka ………………………………………………  
w konkursie  fotograficznym Migawki Starówki i akceptuje zapisy regulaminu. 
 
 
Zapoznałem się i akceptuje zapisy regulaminu konkursu Migawki Starówki. 
 
 
Data i podpis uczestnika lub opiekuna 
prawnego............................................................................................................................................ 


