
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 

prac konkursowych dostarczanych online   

 

Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie wyrażenia zgody 

uczestnika pełnoletniego (dorosły) 

do Konkursu literackiego „Ale historia!” 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu:  

Tel. kontaktowy do uczestnika konkursu:  

Wiek uczestnika konkursu i miejscowość:  

E-mail do uczestnika konkursu:  

 

 W przypadku wyrażenia zgody należy zaznaczyć kwadrat w sposób jednoznaczny wstawiając znak [X].  

Brak zaznaczonego kwadratu oznacza brak wyrażonej zgody. 

 

1. Zgodnie z art. 6 ust. 1, lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. ja 

niżej podpisany do celów związanych z organizacją, przebiegiem konkursu organizowanego przez Gminne Centrum 

Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku i jego rozstrzygnięciem w tym kontaktu w związku z przyznaniem nagrody, 

wyróżnienia 

Wyrażam zgodę na moje uczestnictwo w Konkursie literackim „Ale historia!”  i tym samym zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych podanych w/w formularzu zgłoszeniowym.  

 Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych [imię i nazwisko, kategoria wiekowa], jako laureata lub uczestnika 

wyróżnionego w konkursie:  

 na stronie www.kultura.osiek.pl i udostępnienie linku z tej strony na FB, zarządzanym przez GCKCiS; 

 w prasie lokalnej „Echa Osieka”. 

 

2. Zgodnie z art. 6 ust. 1, lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

oraz z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ja niżej podpisany dla 

celów promocyjno-informacyjnych oraz prowadzonych działań statutowych przez GCKCiS w Osieku polegających na 

publikowaniu prac konkursowych i ich autorów, laureatów konkursu w mediach i prasie w formie zdjęcia, fotorelacji. 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik 

fotograficznych, telewizyjnych i nagrań wideo w związku z udziałem w konkursie: 

 na stronie www.kultura.osiek.pl i udostępnienie linku z tej strony na FB zarządzanych przez GCKCiS; 

 w prasie lokalnej „Echa Osieka”. 

 

 

…………………………                                                                                                                    

……….………………….………………….. 

  Miejscowość, data                                                                                                                      Podpis uczestnika konkursu 

 

1. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa przesłana do konkursu jest wynikiem 

samodzielnej pracy autora. Autorowi przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy konkursowej  

i nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.  

2. Jako autor pracy udzielam nieodpłatnego prawa na zasadzie licencji niewyłącznej [nieograniczonej] do korzystania 

ze zgłoszonej w ramach konkursu pracy konkursowej i do jej wykorzystania na zasadach opisanych w regulaminie 

konkursu [pkt.9].   

3. Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o  prawie wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadku, 

gdy przetwarzane odbywa się na podstawie wyrażonej zgody bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed 

wycofaniem zgody. Sposób wycofania zgody jest opisany w klauzuli informacyjnej dołączonej do formularza 

zgłoszeniowego do uczestnictwa w konkursie. 

4. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią Regulaminu konkursu i go akceptuję. 

 
 

 

…………………………                                                                                                                    

……….………………….………………….. 

  Miejscowość, data                                                                                                                       Podpis uczestnika konkursu 



 
 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

[zwanego dalej RODO] organizator informuje, iż: 

1. Administratorem danych jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku [dalej organizator konkursu lub 

GCKCiS], ul. Główna 94, 32-608 Osiek woj. małopolskie. Kontakt do administratora: tel. +48 (33) 48 41 888 lub mail: 

centrumkultury@osiek.pl. 

2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w zakresie przetwarzania danych osobowych można się 

kontaktować na adres e-mail iod@kultura.osiek.pl lub korespondencyjnie na dane adresowe administratora z dopiskiem 

„dla IOD”. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu jest możliwość wzięcia udziału w konkursie oraz 

podejmowanie przez organizatora działań związanych z realizacją i przebiegiem konkursu w tym publikacja informacji  

o laureatach, zgodnie z regulaminem. Celem przetwarzania są również działania promocyjno-informacyjne  

i podejmowane działania statutowe organizatora polegające na publikowaniu prac konkursowych i ich autorów lub 

laureatów konkursu w mediach i prasie w formie zdjęcia, fotorelacji, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności 

wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

a) w zawartym w formularzu zgłoszeniowym zgoda uczestnika pełnoletniego [art. 6 ust. 1 lit. a RODO]; 

b) zgoda uczestnika na podanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska laureata oraz uczestnika wyróżnionego 

[art. 6 ust. 1 lit. a RODO]; 

c) w przypadku wyrażenia zgody na upublicznienie, wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu będzie art. 81 ust. 1 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. [jeśli formuła konkursu będzie przewidywała 

możliwość wykonania zdjęć]. 

d) zawartych w protokole pokonkursowym [imiona i nazwiska laureatów oraz uczestników wyróżnionych] obowiązek 

prawny nałożony na administratora w zakresie prowadzenia dokumentacji i jej archiwizowaniu [art. 6 ust.1 lit. c RODO]; 

e) w prowadzonej przez administratora ewidencji zgód zawierającej imiona i nazwiska uczestników jest usprawiedliwiony 

interes administratora [art. 6 ust. 1 lit f RODO]; 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i dotyczy podania tylko tych danych, które są niezbędne do 

umożliwienia zorganizowania i przeprowadzenia konkursu, powiadomienia laureatów, osób wyróżnionych o przyznaniu 

nagród oraz związanych z przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością określoną statutem. Brak 

podania wymaganych danych niemożliwi wzięcie udziału w konkursie.  

6. Przechowywanie danych osobowych: 

a) dane imię, nazwisko laureatów konkursu i osób wyróżnionych w tym kategoria wiekowa [rok urodzenia] i inna dana 

np. miejscowość zamieszczone w protokole pokonkursowym, a także dane [imię i nazwisko, wiek, rok urodzenia] na 

formularzu zgłoszeniowym będą przechowywane zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach [Dz.U. z 2018 r. pz. 217 ze zm.] tj. przez czas określony w tych przepisach; 

b) dane kontaktowe na formularzu zgłoszeniowym lub inne dane, których cel przetwarzania ustał po zakończeniu 

konkursu będą przetwarzane do 14 dni, licząc od dnia zamieszczenia informacji o rozstrzygnięciu konkursu na stronie 

internetowej organizatora, a następnie zostaną usunięte [zanonimizowane]; 

c) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody będą one 

przetwarzane do czasu jej wycofania, chyba, że administrator dokona wcześniej usunięcia tych danych na wskutek 

ustania ich celu przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

d) w zakresie prowadzonej przez administratora ewidencji zgód przez okres 10 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym zgoda została wyrażona.  

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi administrator danych zawarł umowę powierzenia 

przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO np. w zakresie obsługi IT, obsługi teleinformatycznej, pełnienia funkcji 

Inspektora Ochrony Danych lub inne działające na odrębnych przepisach prawa jak organy kontrolne, nadzorcze czy  

audytowe. 

8. Osobie [uczestnikowi pełnoletniemu], której dane dotyczą przysługuje prawo do  dostępu do swoich danych 

osobowych oraz do otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania [poprawiania] swoich danych, uzupełnienia, 

uaktualnienia i ich usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz prawo ograniczenia lub wniesienia 

sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie 

wyrażonej zgody, osobie, która ją wyraziła przysługuje prawo do wycofania zgody w każdym czasie bez wpływu na 

zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

W celu zgłoszenia realizacji swoich praw można skorzystać z gotowych wniosków realizacji praw osób dostępnych na 

stronie internetowej w zakładce RODO/Wnioski-prawa osób lub sporządzić własny wniosek i przesłać na dane podane  

w pkt. 1 lub 2 klauzuli lub dostarczyć osobiście do siedziby administratora. 

9. Osobie, której dane dotyczą w związku z niezgodnym przetwarzaniem jej danych osobowych przysługuje prawo 

wniesienia skargi bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [dane kontaktowe do UODO: ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia 606-950-000].   

10.Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane  do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

11. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
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