
Załącznik nr 1
do regulaminu konkursu fotograficznego

„Stary Sącz - kreatywnie ” edycja III pt. „Kapliczki i krzyże przydrożne na terenie miasta i gminy Stary Sącz”

KARTA ZGŁOSZENIA

na konkurs fotograficzny

„Stary Sącz - kreatywnie ” edycja III pt. ” Kapliczki i krzyże przydrożne na terenie miasta i gminy
Stary Sącz”

Godło: ………………………………………………………………..………………………….

Imię i nazwisko:……………………………………………………..…………………..………

Adres: …………………………………………………………………..……………………….

Numer telefonu: ………………………………………………...…………………………

Adres e-mail: ………………………………………………...…………………………………

Lp. Tytuł pracy Miejsce
wykonania zdjęcia

Kategoria

1

2

3

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Stary Sącz - kreatywnie ” edycja III pt. ” Kapliczki i
krzyże przydrożne na terenie miasta i gminy Stary Sącz” i akceptuję jego treść.

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  i  udostępnianie  moich  danych  osobowych  na  potrzeby  przeprowadzenia
konkursu przez Towarzystwo Miłośników Starego Sącza oraz Krynickie Towarzystwo Fotograficzne w Krynicy-
Zdrój zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 listopada 2015 roku, (t. j. Dz. U. z 2015r. poz.
2135 )

Klauzula informacyjna - art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Miłośników Starego Sącza
(dalej jako „ADO”).

2. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  w  celach  zawarcia,  należytego
wykonania, rozwiązania umów - do czasu zakończenia ich trwania, a po tym czasie, w innych



zgodnych z prawem celach, związanych z umowami np. w celu zabezpieczenia ewentualnych
roszczeń oraz reklamacji,

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane te dotyczą oraz
potrzeba ich przetwarzania związana z zawarciem i wykonaniem umowy, 

4. Odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  stosowne  podmioty  określone  przepisami
ustaw  które  mają  związek  z  dokonywanymi  czynnościami  oraz  podmioty,  którym  ADO
powierza przetwarzanie danych osobowych;

5. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  wygaśnięcia
roszczeń o charakterze cywilnoprawnym; 

6. przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  prawo  do  żądania
poprawienia,  usunięcia  lub ograniczenia  przetwarzania  tych danych – przy  uwzględnieniu
ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO, 

7. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane   do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej,  

8. ADO nie  udostępnia danych osobowych,  o ile  nie  wynika  to  z  obowiązujących przepisów
prawa lub żądania organów państwowych,

9. ma  Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzoru,  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy,

10. podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest  dobrowolne  lecz  stanowi  wymóg
niezbędny do zawarcia umowy i prawidłowego wykonania usługi,

11. w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem, 

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.  

OŚWIADCZAM, ŻE POWYŻSZE PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, WYRAŻAM ZGODĘ I AKCEPTUJĘ.

……………………..…… …………………………………………………

data podpis autora fotografii


