KONKURS FOTOGRAFICZNY
„ZAŁOMŻENIE 2021”
KARTA ZGŁOSZENIA
DANE OSOBOWE UCZESTNIKA KONKURSU
Nazwisko:
Imiona:

Adres zamieszkania

ulica:

nr domu:

miejscowość:

kod pocztowy:

adres
e-mail:

tel.
kontaktowy:

ZGŁOSZONE FOTOGRAFIE
w kategorii: ŁOMŻA DZIŚ / ŁOMŻA DAWNIEJ*
Opis fotografii
L.p.

(tytuł, rok i miesiąc wykonania, informacja o tym co przedstawia zdjęcie i ew. inne dodatkowe informacje, a w
kategorii „Łomża dawniej” także autor i rok wykonania - jeśli znany - lub z czyich zasobów pochodzi fotografia)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu fotograficznego „Załomżenie 2021”
i akceptuję zawarte w nim warunki. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej na
odwrotnej stronie niniejszego formularza i znane mi są przysługujące prawa przy przetwarzaniu
podanych danych osobowych.

Data: ..............................................
*) niepotrzebne skreślić

Podpis: ...............................................

Klauzula Informacyjna
dla uczestników Konkursu Fotograficznego
„Załomżenie 2021”

Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący
zbieraniu danych osobowych - art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), informuje że:
1.

Administratorem danych osobowych Pani/Pana* jest Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Łomżyńskiej z siedzibą: ul. Sienkiewicza 8/1 14, 18-400 Łomża, e-mail: zgtpzl@lomzyniacy.org

2.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody, zgodnie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

3.

Pani/Pana* dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z konkursem.

4.

Pani/Pana* dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konkursu oraz w obowiązkowym
okresie przechowywania dokumentacji .

5.

Posiada Pani/Pan* prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, poprawienia,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania i ich przenoszenia.

6.

Ma Pani/Pan* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, jak również do jego
wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do
momentu wycofania zgody.

7.

Podanie przez Panią/Pana* danych osobowych jest dobrowolne lecz konsekwencją ich niepodania będzie
brak podstaw prawnych do złożenia niniejszego formularza

8.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

9.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

*) niepotrzebne skreślić

