FUNDACJA DZIECIĘCY UNIWERSYTET CIEKAWEJ HISTORII

Zgoda uczestnika na udział w konkursie fotograficznym
„JAK PRZYGODA TO TYLKO W WARSZAWIE”
Imię i nazwisko uczestnika (autora pracy): ........................................................................................
Dzielnica zamieszkania: ……...............................................................................................................
Tytuł pracy: .......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

numer telefonu:..............................................., email: …………………………………………………………………………
wyrażam zgodę na udział mojej pracy w konkursie fotograficznym „JAK PRZYGODA TO TYLKO W WARSZAWIE”
organizowanym przez Fundację Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii, KRS 0000445074, biuro Fundacji: ul. Zielna 39, 00108 Warszawa.
Oświadczam, że zostałem/am zapoznana z warunkami udziału w konkursie i akceptuję regulamin konkursu oraz wyrażam
zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie przez Fundację Dziecięcy
Uniwersytet Ciekawej Historii w celu i zakresie dotyczącym organizacji konkursu fotograficznego prowadzonego w ramach
działań statutowych Fundacji
Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii, jako administrator danych osobowych, informuje Państwa, iż:






Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu rekrutacji i świadczenia usług szkoleniowych
prowadzonych w ramach działań statutowych Fundacji;
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania;
Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r..;
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji konkursu fotograficznego prowadzonego
w ramach działań statutowych Fundacji;

Wyrażam zgodę na publikację mojej pracy w Internecie w celu przeprowadzenie przewidzianego Regulaminem głosowania
Internautów.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora mojego wizerunku w formie relacji z przebiegu Konkursu.
Podpis uczestnika Konkursu:......................................................................................................
Miejscowość i data:...................................................................................................................................
Nadesłanie wypełnionej i podpisanej deklaracji (skanu) wraz z pracą jest warunkiem jej udziału w konkursie. Nie wyrażenie
zgody na publikację pracy w Internecie, na przetwarzanie danych osobowych oraz brak akceptacji regulaminu są
jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
*Niepotrzebne skreślić.
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