
Załącznik nr 1 do regulaminu
KONKURS NA PROJEKT ORAZ WYKONANIE RZEŹBY KRÓLOWEJ JADWIGI 

Karta zgłoszenia 

 Dane osobowe Imię i Nazwisko
 
…………………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji 
 
…………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu kontaktowego

…………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail
 
…………………………………………………………………………………………………………

Opis koncepcji projektu (max. 1000 znaków)
 
…………………………………………………………………………………………………………

…. ……………………………………………………………………………………………….…….

………… ………………………………………………………………………………………..…….

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………...……………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...………………………….

…………………………………………………………………………………………………...…….

…………………………………………………………………………………………………………

.….…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………..………………………………….

………………………………………….….
(miejscowość, data i czytelny podpis) 



Załącznik nr 2 do regulaminu
KONKURS NA PROJEKT ORAZ WYKONANIE RZEŹBY KRÓLOWEJ JADWIGI 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję warunki Konkursu zawarte w Regulaminie;
2. Jestem autorem zgłoszonej do Konkursu pracy i posiadam do niej nieograniczone prawa

autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich;
3. Przyjmuję  na  siebie  odpowiedzialność  wobec  Organizatora  za  wady  prawne  zgłoszonej

pracy, w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi
roszczeń związanych z naruszeniem ich praw autorskich;

4. Wyrażam zgodę do korzystania i rozporządzania pracą konkursową na potrzeby Konkursu.
5. Podane dane w karcie zgłoszenia są zgodne z prawdą.
6. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  na  potrzeby  organizacji

konkursu

……………………………………………………………….
  (miejscowość, data i czytelny podpis)



Załącznik nr 3 do regulaminu 
KONKURS NA PROJEKT ORAZ WYKONANIE RZEŹBY KRÓLOWEJ JADWIGI 

ZGODA NA PRZETWARZANIA DANYCH

……………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 
……………………………………………………. 
(adres) 
……………………………………………………. 
(telefon) 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imienia,
nazwiska,  adresu  i  telefonu  w  związku  z  moim  udziałem  w  konkursie  pn.
………………………………. organizowanego przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury,  al.
Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój. Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatny udział mojej
pracy  a  następnie  nieodpłatne  przedstawienie  jej  wraz  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  na
………………………..w dniu …………….w Buskim Samorządowym Centrum Kultury. 

 
data ……………..…                                czytelny podpis         ………………………………………

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art.13 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  (zwanej  dalej  RODO)
informujemy, że: 
1. Administratorem Danych Osobowych jest Buskie Samorządowe Centrum Kultury, 28-100 Busko-Zdrój,
al. Mickiewicza 22, tel. 41 370 54 05, e-mail: sekretariat@bsck.busko.pl dalej Administratorem;
2.  Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  jest  możliwy  za  pomocą  poczty  elektronicznej:  e-mail:
iodo@marwikpoland.pl, lub listownie na adres siedziby Administratora.
3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem w Akcji społecznej organizowanej
przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, będą jedynie do
nich mieli dostęp osoby uczestniczące w wystawie;
5.  Dane  osobowe  Pani/Pana  nie  będą  przekazane  odbiorcom  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej;
6.  Wyżej  wymienione dane osobowe Pani  /Pana będą przechowywane przez okres  organizowania Akcji
społecznej i związanej z nią wystawą prac;
7.  Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia,  oraz
ograniczenia przetwarzania danych;
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa;
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych uniemożliwi udział w
Akcji społecznej;
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje
danych osobowych;


