
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie plastycznym na wykonanie pracy pod hasłem "Gwarantuję – Segreguję!"

Organizator: Gmina Miasto Sieradz, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, tel. 43/826-61-84.

Konkurs jest organizowany w celu realizacji projektu Edukacja ekologiczna sieradzan 2020, w ramach pikniku

rodzinnego "Sieradz bierze oddech".

Nazwa zespołu:  ……………………………………………………………………………..

Dane uczestnika:

imię i nazwisko ……………………………………………………………………………..

adres zamieszkania …………………………………………………………………………

data urodzenia ………………………………………………………………………………

adres e-mail …………………………………………………………………………………

telefon kontaktowy …………………………………………………………………………

Dane uczestnika:

imię i nazwisko ……………………………………………………………………………..

adres zamieszkania …………………………………………………………………………

data urodzenia ………………………………………………………………………………

adres e-mail …………………………………………………………………………………

telefon kontaktowy …………………………………………………………………………

Dane uczestnika:

imię i nazwisko ……………………………………………………………………………..

adres zamieszkania …………………………………………………………………………

data urodzenia ………………………………………………………………………………

adres e-mail …………………………………………………………………………………

telefon kontaktowy …………………………………………………………………………

Dane uczestnika:

imię i nazwisko ……………………………………………………………………………..

adres zamieszkania …………………………………………………………………………

data urodzenia ………………………………………………………………………………

adres e-mail …………………………………………………………………………………

telefon kontaktowy …………………………………………………………………………
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Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu plastycznego na wykonanie pracy plastycznej na
temat "Gwarantuję – Segreguję!"

Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem zbiorowej pracy zespołu rodzinnego

……………………………………………..  (nazwa  zespołu  rodzinnego)  i nie  narusza  praw  autorskich  oraz

jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

Udzielam  Organizatorowi  konkursu  nieodpłatnego,  bezterminowego  i nieograniczonego  terytorialnie

upoważnienia do umieszczenia pracy w całości lub częściach na stronach internetowych organizatora konkursu,

wykonanie  reprodukcji  nagrań  nagrodzonych  i wyróżnionych  utworów  oraz  ich  powielanie  w materiałach

promocyjnych i edukacyjnych związanych z konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością

Organizatora.

…………………………………………………………………… (data i podpis*)

* Zgłoszenie podpisuje rodzic lub prawny opiekun

Zgłoszenie przyjęto w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Sieradza
w dniu ……………………2021 r.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu zgodnie, z obowiązującymi przepisami, danych

osobowych uczestników zawartych w niniejszym zgłoszeniu,  w celu rekrutacji  do konkursu, i przeprowadzenia

konkursu, a w zakresie imienia, nazwiska i roku urodzenia uczestników również do celów związanych z publikacją

wyników konkursu, promocją projektu oraz w celach statystycznych.

…………………………………………………………………… (data i podpis*)

* Zgłoszenie podpisuje rodzic lub prawny opiekun

Zgoda na korzystanie i rozpowszechnianie wizerunku

Udzielam  Organizatorowi  konkursu  nieodpłatnego  prawa  do  wielokrotnego  wykorzystywania,  w tym

rozpowszechniania zdjęć,  fonogramów i wideogramów z wizerunkiem i wypowiedziami uczestników konkursu,

wchodzących w skład zespołu rodzinnego …………………………………………….. (nazwa zespołu rodzinnego)

bez  konieczności  każdorazowego  zatwierdzania  takiego  wykorzystania.  Zgoda  obejmuje  wykorzystanie,

utrwalanie, obróbkę, powielanie materiałów z wizerunkiem i głosem, za pośrednictwem dowolnego medium oraz

rozpowszechnianie  ich  w celu  promocji  (w  tym  promocji  Organizatora),  informowania  i realizacji  konkursu

zgodnie z obowiązującym prawem, wliczając w to w szczególności zamieszczanie zdjęć na stronach internetowych

oraz  publikacje  w gazetach,  czasopismach  okresowych,  czasopismach  okazjonalnych,  folderach  i publikacjach

elektronicznych.  Równocześnie  zrzekam  się  wszelkich  praw  związanych  z zatwierdzeniem  każdorazowego

wykorzystania  wskazanych  materiałów  z wizerunkiem  uczestników  konkursu,  wchodzących  w skład  zespołu

rodzinnego  ……………………………………………..  (nazwa  zespołu  rodzinnego),  także  w przypadku

wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych, pod warunkiem, że

te wszystkie działania służyć mają jedynie propagowaniu konkursu lub promocji Organizatora.
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…………………………………………………………………… (data i podpis*)

* Zgłoszenie podpisuje rodzic lub prawny opiekun

Klauzula informacyjna RODO

W związku ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Organizator konkursu informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Sieradz, Plac Wojewódzki 1, 98-200

Sieradz,  tel.  43-826-61-16,  fax  43-822-30-05,  e-mail:  um@umsieradz.pl.  Dane  kontaktowe  Inspektora  Ochrony

Danych: iod@umsieradz.pl.

2. Celem przetwarzania danych jest rekrutacja do konkursu plastycznego na wykonanie pracy plastycznej na

temat  "Gwarantuję  –  Segreguję!"  i przeprowadzenie  konkursu,  a w  zakresie  imienia,  nazwiska  i roku  urodzenia

uczestnika również publikacja wyników konkursu, promocja projektu oraz cele statystyczne.

3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Łodzi.

4. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz sprostowania danych, które są nieprawidłowe.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia projektu.

7. Jeżeli Pan/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje

Panu/Pani  możliwość  jej  wycofania  w dowolnym  momencie.  Wycofanie  zgody  nie ma  wpływu  na  zgodność

z prawem, przetwarzania dokonanego przed wycofaniem.

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. Odmowa uniemożliwi udział

w projekcie.

9. W  sytuacjach  określonych  w przepisach,  przysługuje  Panu/Pani  prawo  do  żądania  usunięcia  lub

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie, ale dane mogą być przetwarzane

w sposób zautomatyzowany. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z powyższymi informacjami.

…………………………………………………………………… (data i podpis*)

* Zgłoszenie podpisuje rodzic lub prawny opiekun
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