Załącznik nr 1
do Regulaminu kikolskiego konkursu na projekt
muralu nawiązującego do 100 - lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Do kikolskiego konkursu na projekt muralu
nawiązującego do 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

Autor: ……………………………………………………………………………………
Data urodzenia: ………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………
Telefon: ……………………………. Własny nr przypisany do prac/y: …………..……………..
Tytuł pracy: .………………………………………………………………………………………..…
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Kartą zgłoszenia i Regulaminem kikolskiego konkursu na
projekt muralu nawiązującego do 100-lecia odzyskania niepodległości, których treść w pełni
akceptuję.
Oświadczam, że jestem autorem wyżej wymienionej pracy.
Oświadczam, iż złożony przeze mnie projekt stanowi moją wyłączną własność i nie narusza praw osób
trzecich, jak również obowiązujących przepisów prawa. Oświadczam również, że zaproponowany
projekt jest nowy, oryginalny, nigdzie wcześniej nie publikowany, nie nagradzany nie zgłaszany
(w całości lub części) do żadnego innego konkursu.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania prac na
potrzeby konkursu.

……………………
(Data)

……………………………………………………
(Podpis uczestnika konkursu lub opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do udziału
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 ze zm.).
W przypadku otrzymania nagrody w kikolskim konkursie na projekt muralu nawiązującego do
upamiętnienia 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, wyrażam zgodę na umieszczenie
moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko na stronie internetowej Organizatora oraz
Partnerów, w prasie lokalnej, mediach oraz w wydawnictwach promujących Gminę Kikół.

……………………
(Data)

……………………………………………………
(Podpis uczestnika konkursu lub opiekuna prawnego)

INFORMACJA RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.Urz. UE L 1191 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury Gminy Kikół,
Plac Kościuszki 7A, 87-620 Kikół,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Kultury Gminy Kikół jest możliwy e-mail:
okgkikol@wp.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze złożonym formularzem dotyczącym
udziału w kikolskim konkursie na projekt muralu nawiązującego do upamiętnienia 100 - lecia
odzyskania niepodległości przez Polskę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c oraz w celu realizacji
zadań publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: Ośrodek Kultury Gminy Kikół.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania wskazanych w pkt 3, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Posiadanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.

.........................................
(podpis uczestnika / rodzica lub opiekuna prawnego)

