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Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konkursie  

„Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa - 2019” 

 

Dane osoby biorącej udział w konkursie: 

Imię i nazwisko:  

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

Wiek:  

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

Numer telefonu:  

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

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na udział 

….………………………………...........................(imię i nazwisko) w konkursie „Najpiękniejsza 

łukowska choinka i ozdoba choinkowa - 2019” 

  

 

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

                                                                               data i podpis rodzica (prawnego opiekuna)/uczestnika konkursu   

 

Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych objętych zgłoszeniem 

do udziału w konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu. 

 

 

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

                                                                               data i podpis rodzica (prawnego opiekuna)/uczestnika konkursu   

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych (w zakresie imienia                   

i nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszkam lub szkoły, do której uczęszczam,        

a także informacji o wieku)  przez Organizatora konkursu i wystawy, tj. Muzeum Regionalne     

w Łukowie.  

 

 

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

                                                                              data i podpis rodzica (prawnego opiekuna)/uczestnika konkursu   
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Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w związku      

z udziałem w konkursie i wystawie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1231). 

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

 

                                                                            

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

                                                                               data i podpis rodzica (prawnego opiekuna)/uczestnika konkursu 

  

Oświadczam, że jestem autorem pracy, wobec czego przysługuje mi do zgłoszonej do konkursu 

pracy ogół praw majątkowych i osobistych praw autorskich. Z chwilą przekazania pracy 

organizatorowi, przenoszę nieodpłatnie, bezterminowo i  na zasadzie wyłączności na Muzeum 

Regionalne w Łukowie autorskie prawa do pracy. 

 

 

 

 

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

                                                                               data i podpis rodzica (prawnego opiekuna)/uczestnika konkursu 
 

 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 
 

z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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 osobowych)   

(Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. poz. 119.1 oraz z 2018 r. poz. 127.2) 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Regionalne w Łukowie               

z siedzibą w Łukowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 19 (21-400 Łuków), wpisanym do Rejestru 

Instytucji Kultury, prowadzonego przez Powiat Łukowski, pod numerem 1/99 posiadającym 

REGON: 710005120, posługującym się NIP:  825-10-25-987.            

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną,  

adres e-mail: iod@starostwolukow.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego,          

w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) tj. przeprowadzenia konkursu i wystawy 

muzealnej. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe 

mogą być udostępniane innym odbiorcom, lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana 

danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) nie będzie  

się odbywać. 

6. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: 

 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie  

art. 15 RODO), 

 prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), 
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 prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - (na podstawie  

art. 17 RODO), 

 prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), 

 prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO), 

 prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO) 

7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się, na podstawie zgody 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej 

zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa  

ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki 

fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym  

czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.  

11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie trwania Konkursu i eliminacji  

do Konkursu oraz wystawy muzealnej, a także przez czas niezbędny dla zabezpieczenia 

informacji na potrzeby wykazania faktów istotnych prawnie, oraz dla celów archiwalnych. 

12. Wyrażenie zgodny na udział w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 

konkursu. 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość i data)                                                (czytelny podpis rodzica  

                                                                                                          lub prawnego opiekuna/uczestnika konkursu) 

 

 


