
Karta zgłoszenia (osoba pełnoletnia) 
 

Konkurs literacki ,,Bieruniu, Bieruniu, ty stare miasteczko…”- na opowiadanie o Bieruniu. 
                                                   J.Wieczorek 

 

 

Dane uczestnika:  

Imię i nazwisko: ............................................................................................................. 

Wiek: ............................................................................................................................. 

Telefon kontaktowy : .......................................................... 

 

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu oraz 

publikacji jego wizerunku 

 

 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne i bezterminowe rozpowszechnianie mojego wizerunku: 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                   (imię i nazwisko) 

 

 przez Organizatora Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U.  z 2017 poz. 880 ze 

zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych na cele związane z realizacją i  promocją 

Konkursu. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji za pośrednictwem dowolnego 

medium. Wizerunek może być publikowany: na stronach internetowych, profilach portali 

społecznościowych Organizatora, w gazetach, telewizji i Internecie, broszurach i innych 

materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść. 

Jestem osobą pełnoletnią i posiadam nieograniczoną zdolność do czynności prawnych.  

 

 …………………………………………………………………………………………………... 
                                                                                               (data i czytelny podpis uczestnika konkursu) 

 

 

 
Z uwagi na  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679, informuje się, że: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bieruński Ośrodek Kultury z siedzibą w 

Bieruniu (43-155), przy ul. Spiżowej 4 (dalej jako: BOK/Administrator) 

b) BOK wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-

mail: IOD@bok.bierun.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora z dopiskiem 

„IOD”; 

c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej organizacji konkursu i realizacji 

umowy na podstawie art. 6. Ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679, tj. przetwarzanie jest niezbędne 



do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 

żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane osobowe w postaci wizerunku 

przetwarzane będą celu promowania i utrwalania pozytywnego wizerunku BOK w oparciu o 

udzieloną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679; 

d) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych 

do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym 

usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy 

powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów 

prawa, w szczególności do czasu upływu okresu: 

 5 lat od ogłoszenia konkursu, czyli do końca roku kalendarzowego 2026 

 przez okres nie dłuższy niż 50 lat od momentu, w którym utrwalono wizerunek. 

f) posiada Pani/Pan:  

 prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 

Rozporządzenia 2016/679;  

 prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 

2016/679;  

 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 

18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679;  

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z 

obowiązującym prawem;  

 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, pozostaje bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku będzie równoważne z 

brakiem możliwości dalszego przetwarzania wizerunku; 

g) jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu:  

 prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679,  

 prawo do przenoszenia danych osobowych, , zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, 

 prawo sprzeciwu, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679, wobec przetwarzania danych 

osobowych,  

z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679.  

h) podanie danych określonych w karcie zgłoszenia jest wymogiem umownym, konsekwencją ich 

niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy, natomiast wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przetwarzania 

wizerunku, zgodnie z celem określonym powyżej; 

i) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 


