Konkurs „Historia w mojej rodzinie: ARCHIWUM”
Organizator: Muzeum Regionalne w Zwoleniu
ul. Kard. Wyszyńskiego 30, 26-700 Zwoleń

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Dane Uczestnika
Imię i nazwisko:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................
Wiek: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Klasa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
data i podpis Uczestnika

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ OSOBY
NIEPEŁNOLETNIEJ W KONKURSIE
Ja, niżej podpisany/-a wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego
w Konkursie „Historia w mojej rodzinie: ARCHIWUM”, organizowanym przez Muzeum
Regionalne w Zwoleniu, ul. Kard. Wyszyńskiego 30, 26-700 Zwoleń.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Ja, niżej podpisany/-a, będący/-a osobą pełnoletnią, wyrażam zgodę na nieodpłatne,
wielokrotne wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* utrwalonego
w materiale filmowym przesłanym jako praca na Konkurs „Historia w mojej rodzinie:
ARCHIWUM” na stronie internetowej, profilach Facebook i Instagram oraz koncie
YouTube Organizatora Konkursu – Muzeum Regionalnego w Zwoleniu, ul. Kard.
Wyszyńskiego 30, 26-700 Zwoleń, w celu promocji Konkursu.
Jednocześnie oświadczam, że przesłany materiał filmowy nie narusza moich dóbr
osobistych, a niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną dotyczącą
przetwarzania danych osobowych.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
data i podpis
*niewłaściwe skreślić

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.

Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej.

2. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest
niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
3. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu w rozumieniu
przepisów 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) jest Organizator.
4. Dane osobowe osoby biorącej udział w Konkursie będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia i promocji Konkursu, w szczególności na potrzeby
opublikowania imienia i nazwiska uczestnika Konkursu w przypadku otrzymania
nagrody w Konkursie.
5. Dane Uczestnika będą przetwarzane do momentu wycofania przez Uczestnika
zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia
roszczeń.
6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub
prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do
administratora.
7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

