
Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Boża Wola i okolice w fotografii”  

 

Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza zgłoszeniowego i załączenie go do pracy 

konkursowej, którą należy przesłać na adres gbpbaranow@onet.eu 

Poniższe informacje proszę wypełnić drukowanymi literami: 

 

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

 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………… 

 

Telefon ……………………………………………………………………………………………. 

 

E-mail ……………………………………………………………………………………………... 

 

Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że jestem autorem pracy oraz że przenoszę bezpłatnie na  

Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie prawa autorskie i pokrewne mojej pracy. 

Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy, ponoszę wyłączną odpowiedzialność za 

ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w przedłożonej pracy, a także przyjmuję 

wszystkie warunki Konkursu zawarte w Regulaminie. 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

w zakresie obsługi wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę  
  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Baranowie (96-314) ul. Armii Krajowej 

49. 

2) Inspektorem danych osobowych w jest Pani Justyna Rytel – Kuc, e-mail: jrkdoradztwo@gmail.com 

3) Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka przetwarzane będą w celu zapewnienie ochrony danych osobowych uczestników imprez, konkursów 

organizowanych przez Bibliotekę oraz bezpieczeństwo ich uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia . 

4) Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

5) Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu, 

7) W każdym momencie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia. 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości  udziału 

dziecka w organizowanych przez Bibliotekę imprezach i konkursach. 

10) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą przetwarzane  w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

  

  

 

…………..……………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis 

mailto:jrkdoradztwo@gmail.com

