
 
 

 
Za cznik do regulaminu konkursu pn. „Mazurskie krajobrazy zim ” organizowanego 

przez Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach 
 
 

Konkurs „Mazurskie krajobrazy zim " 
 
 

KARTA ZG OSZENIOWA 
 

Imi  i nazwisko autora:  

 
Data urodzenia: 
 

 
 
Adres zamieszkania: 
 

 
 
Telefon kontaktowy: 
 

 
 
E-mail: 
 

 
 

 
Opis – nazwy sfotografowanych obiektów (lub miejsc) oraz miejsce wykonania: 
 

Nr fotografii Kategoria Opis 

  Krajobrazy    Zwierz ta 
 

 

  Krajobrazy    Zwierz ta 
 

 

  Krajobrazy    Zwierz ta 
 

 

  Krajobrazy    Zwierz ta 
 

 



  Krajobrazy    Zwierz ta 
 

 

  Krajobrazy    Zwierz ta 
 

 

  Krajobrazy    Zwierz ta 
 

 

  Krajobrazy    Zwierz ta 
 

 

  Krajobrazy    Zwierz ta 
 

 

  Krajobrazy    Zwierz ta 
 

 

 

1. O wiadczam, e zapozna em/am si  z regulaminem konkursu i akceptuj  warunki 

uczestnictwa w nim. 

2. Potwierdzam, e prace zg oszone do konkursu nie naruszaj  praw, dóbr i godno ci 

osób trzecich oraz e posiadam do nich pe ne prawa autorskie, nie obci one na 

rzecz osób trzecich. W przypadku wyst pienia roszcze  od tych osób zobowi zuj  

si  do ich zaspokojenia i zwolnienia organizatora od wszelkiej odpowiedzialno ci w 

tym zakresie. Gdyby organizator by  zobowi zany zgodnie z obowi zuj cym prawem 

do zap aty jakiegokolwiek odszkodowania w zwi zku z roszczeniami osób trzecich 

wiadczam, e niezw ocznie zwróc  mu kwot  odpowiadaj  tym roszczeniom i 

ponios  wszelkie koszty z nimi zwi zane oraz wydatki cznie z kosztami zast pstwa 

prawnego (procesowego). 

3. Wyra am zgod  na nieodp atne wykorzystywanie przez organizatora wszystkich 

nades anych przeze mnie materia ów zgodnie z regulaminem. 

 
 

Data i podpis uczestnika 
 

 

 



PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

7.1. Zgodnie z art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922. z pó n. zm.) (do dnia 24 maja 2018 r.) 
oraz zgodnie z rozporz dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz dzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) (od dnia 25 maja 2018 r.) 
informujemy, e administratorem danych osobowych udost pnionych w ramach 
konkursu jest jego organizator: Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach z 
siedzib  w Wilkasach, ul. Olszty ska 54, 11-500 Gi ycko (dalej jako „Administrator”). 
7.2. Uczestnicy konkursu przyst puj c do niego wyra aj  zgod  na przetwarzanie 
danych osobowych (imi  i nazwisko, adres e-mail,) przez organizatorów konkursu 
wy cznie dla potrzeb niezb dnych do jego realizacji. Uczestnicy konkursu przyjmuj  
do wiadomo ci, e podanie danych jest dobrowolne i e ka demu uczestnikowi 
przys uguje prawo dost pu do ich tre ci oraz ich poprawiania.  
7.3. Uczestnik o wiadcza, e wyra a zgod  na publikacj  swoich danych osobowych 
(imi  i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w konkursie.  
7.4. Administrator o wiadcza, e powo  administratora bezpiecze stwa informacji 
ochrony danych o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora 
ochrony danych u Administratora: Jaromir Dylewski, biuro@inbase.pl, tel. +48 
22 350 01 40. 
7.5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, b  przetwarzane przez 
Administratora na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie 
niezb dnym do wykonania zada  Administratora danych osobowych zwi zanych z 
realizacj  konkursu.  
7.6. Dane osobowe nie b  przekazywane do pa stwa trzeciego, ani organizacji 
mi dzynarodowej.  
7.7. Dane osobowe uczestników konkursu b  przetwarzane przez okres 2 lat od 
dnia zako czenia konkursu, chyba e niezb dny b dzie d szy okres przetwarzania 
np. z uwagi na obowi zki archiwizacyjne czy fiskalne.  
7.8. Uczestnikom konkursu przys uguje prawo do dania od Administratora danych 
dost pu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usuni cia lub ograniczenia 
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a tak e prawo do 
przenoszenia danych.  
7.9. Uczestnikom konkursu w zwi zku z przetwarzaniem ich danych osobowych 
przys uguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urz du 
Ochrony Danych Osobowych.  
7.10. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla 
prawid owej realizacji konkursu.  
7.11. W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie b dzie 
podejmowa  zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji b cych wynikiem 
profilowania w rozumieniu RODO. 


