Formularz Zgłoszeniowy
Dane Autora:
Imię i nazwisko
Adres korespondencyjny
Telefon
e-mail
Wiek uczestnika

Tytuły prac:
1..................................................................................................................
2..................................................................................................................
3..................................................................................................................
4..................................................................................................................
5..................................................................................................................
Data i czytelny podpis uczestnika/rodzica/ opiekuna
....................................................................................
Wszystkie pola muszą być wypełnione
drukowanymi literami

Zgłoszenie prac do etapu eliminacyjnego jest jednoznaczne z akceptacją
regulaminu konkursu.

Data i czytelny podpis uczestnika/rodzica/ opiekuna
……………............................................................

Oświadczenie o zgodzie na używanie i rozpowszechnianie wizerunku

.....................................................................
Imię i nazwisko

Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego lub
mojego dziecka przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w
Bydgoszczy w celu organizacji i promocji Ogólnopolskiego Konkursu
Fotograficznego pt. „Śladami Leona Wyczółkowskiego. Leon
Wyczółkowski – łowca światła (na stronach i portalach internetowych,
w wydawnictwach, materiałach prasowych).

................................................................................
Data i czytelny podpis uczestnika/rodzica/ opiekuna

KOMUNIKAT RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO)z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuję, iż:
a. Administratorem Państwa danych jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego,
z siedzibą przy ul. Gdańskiej 4, w Bydgoszczy (kod pocztowy: 85-006), tel.:52 58 59 966,
adres e-mail: sekretariat@muzeum.bydgoszcz.pl,
b. dane osobowe uczestników konkursu wykorzystywane i przetwarzane będą przez
Organizatora w celu organizacji i promocji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pt.
Śladami Leona Wyczółkowskiego –Leon Wyczółkowski – łowca światła,
c. uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania,
d. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
e. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych,
f. podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem potwierdzenia udziału w
Konkursie. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie dyskwalifikacja,
g.dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa,
h. dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu,
i. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej,j. dane osobowe będą przechowywane do
czasu zakończenia wystawy pokonkursowej, nie dłużej niż do końca czerwca 2019 roku.

