
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„EMOCJE NATURY w gminie Jerzmanowa” 
DLA OSÓB PEŁNOLETNICH 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ……………………………………… 

Adres do korespondencji: ul. ……………………………………………….. 

kod…… - ……………… miejscowość……………………………………... 

telefon ……………………………… e-mail ……………………………….. 

Ilość dostarczonych zdjęć: ………….. 

□ Oświadczam, że jestem autorem/ką zdjęć i posiadam prawo do zgłoszenia ich do konkursu.  

□ Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu „EMOCJE NATURY w gminie 
Jerzmanowa” i akceptuję jego warunki. 

 

Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych informuję, iż: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w 

Jerzmanowej ul. Głogowska 8, 67-222 Jerzmanowa, zwane dalej GCK Jerzmanowa. 
2. Inspektorem ochrony danych jest pan Tomasz Wadas tel. 570 170 137 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu upublicznienia wizerunku oraz 

ewentualnego  potwierdzenia odbioru nagród, na podstawie Regulaminu Konkursu 
Fotograficznego pn. „EMOCJE NATURY w gminie Jerzmanowa”. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą  użytkownicy Internetu, jury konkursowe  
oraz pracownicy GCK.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
określonego w regulaminie konkursu celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6. 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 do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 



7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2018r. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie. Jest 
Pan/Pani zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie.  

 

………………………………………………    ………………………. 

Podpis uczestnika konkursu     Miejscowość i data. 


