___________________________________________________________________________
Załącznik nr 1 do
REGULAMINU KONKURSU
„Oblicza Frasobliwego”
Karta zgłoszenia konkursowego

………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko

1. ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Tytuł i opis pracy

2. ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Tytuł i opis pracy
Oświadczenia:
1.Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej na KONKURS „Oblicza Frasobliwego”,
organizowanego przez ZCK Centrum Kultury Rodzimej Czerwony Dwór w Zakopanem oraz, że nie narusza
ona jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
2. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu KONKURSU „Oblicza Frasobliwego”
organizowanego przez ZCK Centrum Kultury Rodzimej Czerwony Dwór w Zakopanem.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu dla celów
związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu, zgodnie z Regulaminem, o którym mowa
w pkt.2 – powyżej, w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu, jak również dla celów
związanych z organizacją i przeprowadzeniem wystawy pokonkursowej (Załącznik nr 2 – Klauzula
RODO).
4. Wyrażam zgodę na prezentowanie ww. pracy w ramach wystawy pokonkursowej oraz na jej publikację
w dokumentacji konkursowej (w tym m.in. na stronie internetowej Urzędu Miasta Zakopane.

…………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis Uczestnika

Adres korespondencyjny: ul. Krupówki 41, 34-500 Zakopane, tel. / fax +48 18 201 27 92
Siedziba: ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane, tel. +48 18 20 66 950 / fax +48 18 20 666 56
NIP: 736 172 14 34, e-mail: office@promocja.zakopane.pl, www.zakopane.pl

___________________________________________________________________________
Załącznik nr 2 do
REGULAMINU KONKURSU
„Oblicza Frasobliwego”
Klauzula RODO
W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
Zakopiańskie Centrum Kultury z siedzibą pod adresem: ul. Kościeliska 7 34-500
Zakopane jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej "Rozporządzenie" lub "RODO") w stosunku do danych
przekazanych/udostępnionych mu przez Artystę/Twórcę i/lub pozyskanych w związku
z realizacją konkursu „Madonny Podhalańskie” i w związku z realizacją prawnie
uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w odniesieniu do których realizować
będzie własne cele i formy przetwarzania. Kontakt z administratorem danych jest
możliwy pod numerem tel. +48 18 206 69 50 lub pisemnie na adres siedziby
administratora. Kontakt do IOD office@promocja.zakopane.pl
Podpisanie klauzuli informacyjnej oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych Artysty/Twórcy przez ZCK w celu przeprowadzenia konkursu, wystawy,
wydania publikacji, o których mowa w regulaminie, przeprowadzenia szeroko
rozumianej promocji konkursu, a także związanej z tym identyfikacji Użyczającego,
publicznego podania imion i nazwisk Użyczającego.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną RODO

……………………………………………………………….
Podpis Autora/Twórcy

Adres korespondencyjny: ul. Krupówki 41, 34-500 Zakopane, tel. / fax +48 18 201 27 92
Siedziba: ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane, tel. +48 18 20 66 950 / fax +48 18 20 666 56
NIP: 736 172 14 34, e-mail: office@promocja.zakopane.pl, www.zakopane.pl

___________________________________________________________________________
Załącznik nr 3 do
REGULAMINU KONKURSU
„Oblicza Frasobliwego”
Karta informacyjna uczestnika konkursu

1. Imię i nazwisko:
2. Adres zamieszkania:
3. Nr dowodu tożsamości:
4. PESEL:
5. Nr telefonu:
6. Adres e-mail:

Adres korespondencyjny: ul. Krupówki 41, 34-500 Zakopane, tel. / fax +48 18 201 27 92
Siedziba: ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane, tel. +48 18 20 66 950 / fax +48 18 20 666 56
NIP: 736 172 14 34, e-mail: office@promocja.zakopane.pl, www.zakopane.pl

___________________________________________________________________________
Załącznik nr 4
REGULAMINU KONKURSU
„Oblicza Frasobliwego”
Oświadczenie Autora o posiadaniu pełni praw autorskich
………………………………………..…..
Miejscowość / data

Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem autorem dzieła pt.
1. ……………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………..,
i posiadam pełnię praw autorskich do niniejszego dzieła, które zgłaszam do
konkursu „Oblicza Frasobliwego” organizowanego przez Zakopiańskie
Centrum Kultury – Centrum Kultury Rodzimej Czerwony Dwór.

……………………………………………………………….
Podpis Autora/Twórcy

Adres korespondencyjny: ul. Krupówki 41, 34-500 Zakopane, tel. / fax +48 18 201 27 92
Siedziba: ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane, tel. +48 18 20 66 950 / fax +48 18 20 666 56
NIP: 736 172 14 34, e-mail: office@promocja.zakopane.pl, www.zakopane.pl

