- FORMULARZ DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOLETNICH Załącznik nr 1 do Regulaminu
Formularz zgłoszeniowy do XIII edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze Bliskie Sercu”

Dane uczestnika konkursu
Imię i nazwisko: …………………………………………….……
Wiek: …………
Adres:
Ulica/Nr domu/Nr lokalu: ………………………………………….…..………
Kod/Miejscowość: …………………………………………………….……….
Telefon: ……………………………………………………
e-mail: ………………………………………..……………
Nadesłane prace
Tytuł pracy i miejsce wykonania:
1.

…………………………………………………………………….….

2.

……………………………………………………………….……….

Uwagi:
……………………………………………………………….………………….
Oświadczenia

Wyrażam zgodę na udział mojego syna / mojej córki ……………………………. (imię nazwisko) w XIII edycji konkursu fotograficznego
„Mazowsze bliskie sercu" w 2018 r.
………………………………………………………
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z Regulaminem XIII edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu” i akceptuję jego
warunki. Oświadczam, iż mój syn/moja córka jest autorką/em zgłoszonych do konkursu zdjęć i udzielam automatycznie bez
dodatkowego oświadczenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz Organizatora zgodnie z § 7 ust. 2 i 3 Regulaminu oraz
przejmuję odpowiedzialność prawną z tytułu złożonego oświadczenia zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/mojej córki w zakresie: imię, nazwisko, wiek, adres (ulica /
Nr domu / Nr lokalu / Kod / Miejscowość), nr telefonu, adres e-mail, wizerunek (zdjęcie) dla potrzeb niezbędnych do realizacji XIII edycji
konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm., a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1)).

- FORMULARZ DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOLETNICH .......................................................................
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych mojego syna/mojej córki w zakresie: imię i nazwisko, wizerunek (zdjęcia) na
stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl oraz na portalu społecznościowym
www.facebook.com/Mazowsze.serce.Polski, a także w prasie lokalnej, mediach i wydawnictwach - w celu popularyzacji konkursu oraz
niekomercyjnej promocji województwa mazowieckiego.

.......................................................................
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna
Uprzejmie informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email:
urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
2) od 25 maja 2018 r. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.
Pani/Pana dane osobowe:
3) będą przetwarzane w celu realizacji postępowania konkursowego, na podstawie wyrażenia zgody przez uczestnika konkursu
4) będą upubliczniane w zakresie imienia, nazwiska i wizerunku (np. na stronie internetowej Samorządu Województwa
Mazowieckiego www.mazovia.pl oraz na portalu społecznościowym www.facebook.com/Mazowsze.serce.Polski i mogą zostać
przekazane Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
5) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z obowiązujących przepisów w zakresie archiwizowania dokumentów;
6) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Od 25 maja 2018 r. – na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) uczestnikowi będzie przysługiwało również prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, a także do usunięcia
danych lub ich przenoszenia.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie podanie ich będzie skutkowało niezakwalifikowaniem do konkursu.

