Załącznik nr 1
Karta zgłoszenia uczestnika do powiatowego konkursu fotograficznego
pn. „Zima w powiecie kieleckim”
Imię i nazwisko………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………..
Rok urodzenia …………………………………………………………………………..
Kontakt tel.. …………………………………………………………………………….
Adres e-mail ……………………………………………………………………………
Liczba zdjęć zgłoszonych do konkursu (maksymalnie 3 zdjęcia) ………..
Opis zdjęcia (tytuł zdjęcia, krótki opis miejsca):
1. …………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że osoba wymieniona powyżej z imienia i nazwiska jest autorem wszystkich zdjęć złożonych
do Konkursu wraz z tą kartą, a dane są zgodne z prawdą.
……………………………........
podpis uczestnika konkursu
Podpisanie niniejszego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.
Zezwalam / nie zezwalam1 na wykorzystanie danych osobowych udostępnionych na potrzeby udziału
w Konkursie fotograficznym „Zima w powiecie kieleckim”, w tym mojego wizerunku, oraz wyników Konkursu
w odniesieniu do moich konkursowych prac do celów informowania o moim udziale
w Konkursie oraz budowania dobrej reputacji Starostwa: w przestrzeni publicznej, portalu internetowym
Starostwa Powiatowego w Kielcach, w lokalnych mediach, materiałach organizacyjnych, informatorach oraz
innych publikacjach wydawanych przez Starostwo.
Administratorem danych zebranych podczas Konkursu jest
siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.

Starostwo

Powiatowe

w Kielcach z

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Kielcach iod@powiat.kielce.pl .
Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie są przetwarzane w celu realizacji powiatowego konkursu
fotograficznego pn. „Zima w powiecie kieleckim”.
Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa m. in. z
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
Osoby biorące udział w Konkursie posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
oraz ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych.
Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
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