Załącznik nr 1 do Regulaminu w Instagramowym konkursie fotograficznym „Podróżuj z książką”

Karta zgłoszeniowa

Imię i nazwisko: ………………...………………………………………………………................................................................................................
Data i miejsce urodzenia: …...…………………………………………………………............................................................................................
Adres korespondencyjny: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail: …………………………………………………………………………....................................................................................................
Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tytuł zgłaszanego zdjęcia: …...………………………………………………………….............................................................................

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe, a w razie ich zmiany w trakcie trwania konkursu, niezwłocznie poinformuję o
treści zmiany Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach.
……………………………..
Miejscowość i data

……………………………...
Podpis

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego treść.
……………………………..
Miejscowość i data

……………………………...
Podpis

Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych
……………………………………………………………………………………………...
Imię i nazwisko
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania

Niniejszym oświadczam, że jestem autorem pracy (zdjęcia) ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….......................................................................................................

Zgłoszona do konkursu praca stanowi moje własne, oryginalne dzieło i nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych
dóbr osób trzecich.
Oświadczam, że poprzez udział w konkursie nieodpłatnie przenoszę na Miejską Bibliotekę Publiczną im. Bolesława Lubosza
w Tarnowskich Górach wszelkie autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej do konkursu pracy na wszystkich polach
eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.).

.……………………………..
Miejscowość i data

……………………………...
Podpis

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych nazwisko, imię, data urodzenia, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, wizerunek w
celu uczestnictwa w konkursie fotograficznym „Podróżuj z książką” przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Bolesława
Lubosza w Tarnowskich Górach.
……………………………………………………………………
Data, czytelnie imię i nazwisko

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza
w Tarnowskich Górach.

2.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Lubosza
w Tarnowskich Górach jest pracownik Administratora Danych. Kontakt telefoniczny: 32-285-41-60 wew. 22
Kontakt e-mail: iod@biblioteka.tgory.pl

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu, promocji na podstawie wyrażonej
osobiście zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4.

Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa.

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 5 lat i po tym okresie zostaną usunięte za
protokołem.

6.

Posiada Pani/Pan 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.

7.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.

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

9.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania
i wydawania zautomatyzowanych decyzji.
……………………………………………………………………
Data, czytelnie imię i nazwisko

