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Konkurs fotograficzny 

„Oblicza zimy. Zdjęcie z gminy Niemodlin lub Borów 

Niemodlińskich” 

Niemodlin, grudzień 2020 

 

Organizator: Ośrodek Kultury w Niemodlinie 

im. Agnieszki Osieckiej 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

 
…………………………….…………………………………. 

imię i nazwisko uczestnika 

 
…………………………….…………………………………. 

miejscowość zamieszkania uczestnika 

 
………………………………………………………………….. 

imię i nazwisko opiekuna prawnego 

(w przypadku niepełnoletniego uczestnika) 

 
………………………… 
rok urodzenia uczestnika 

 
 

……………………………………………………………………… 
adres poczty elektronicznej e-mail uczestnika 

lub opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika 

 

 
 

Załącznik nr 1 do Karty zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej 

Organizacja konkursu fotograficznego „Oblicza zimy. Zdjęcie z gminy Niemodlin lub Borów 

Niemodlińskich” 

 
Ja, niżej podpisana / podpisany* 

………………………………………………………….………………………,  

dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych oraz danych osobowych uczestnika, którego jestem opiekunem 

prawnym*, określonych w Karcie zgłoszenia uczestnictwa w konkursie 

fotograficznych  „Oblicza zimy”, przez administratora, którym jest Ośrodek 

Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej, z siedzibą 

w Niemodlinie, ul. Mikołaja Reja 1, 49-100 Niemodlin, w celu organizowania 

i prowadzenia działalności kulturalnej, w zakresie organizacji konkursu 

fotograficznego „Oblicza zimy”. 

Jednocześnie oświadczam, że administrator poinformował mnie, przed 

wyrażeniem zgody, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, że 

wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, i że wycofanie zgody 

będzie równie łatwe jak jej wyrażenie. 

 
 

 

…………………………………. 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

     data            czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

uczestnika konkursu lub jego przedstawiciela prawnego 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do Karty zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie 

 
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej 

Organizacja konkursu fotograficznego „Oblicza zimy. Zdjęcie z gminy 

Niemodlin lub Borów Niemodlińskich” 

 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Kultury 

w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej, z siedzibą w Niemodlinie, 

ul. Mikołaja Reja 1, 49-100 Niemodlin, tel./fax: 774606096, 

e-mail: sekretariat@okniemodlin.org, http://www.okniemodlin.org 

2. Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Kranc, tel.: 509947925, 

e-mail: poczta@krzysztofkranc.com 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu organizowania i prowadzenia 

działalności kulturalnej. 

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych: 

a. zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą. 

4. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych: odbiorca publiczny 

informowany poprzez publikacje administratora i / lub środki publicznego 

przekazu (Internet - w tym media społecznościowe, radio, telewizja, prasa), 

operatorzy pocztowi, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu 

administratora, podmioty współpracujące z administratorem oraz inne osoby 

fizyczne, prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, uprawnione 

na podstawie właściwych ze względu na ww. cel przetwarzania, przepisów 

prawa i / lub umów, czy innych instrumentów prawnych, do których stosowania 

administrator jest zobowiązany. 

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do 

realizacji ww. celu przetwarzania oraz przez czas wymagany przepisami prawa 

i / lub określony w umowach, czy innych instrumentach prawnych, gdy ma to 

zastosowanie. 

6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia swoich danych, gdy - i w zakresie, w jakim - jest to 

dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora. 

7. W stosunku do przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, mają 

Państwo prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody na przetwarzanie 

swoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają 

Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie Państwa danych osobowych: 

a. nie jest wymogiem ustawowym, 

b. nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy, w 

odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i 

wykonania umowy. 

Podanie Państwa danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody, jest 

dobrowolne. 

Niepodanie danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe, ale jest 

jedyną możliwą do zastosowania podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych, powoduje brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania. 

10. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

11. Państwa dane osobowe nie są profilowane. 


