
Formularz zgłoszenia do konkursu fotograficznego 
„Romantyczny krajobraz Osiedla Szczekanica”

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………..
Data urodzenia

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

………………...……………………………….……………………………………………...
Adres mailowy

…………………………………………………………………………………………………..
Opis miejsca wykonania 

fotografii …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…...…………………………     

Podpis uczestnika / opiekuna prawnego

Oświadczenie  przedstawiciela  ustawowego  uczestnika  konkursu  fotograficznego  „Romantyczny
krajobraz  Osiedla  Szczekanica”  realizowanego  przez  Radę  Osiedla  Szczekanica  w  Piotrkowie
Trybunalskim o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych - RODO) wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie, przekazywanie i wykorzystywanie
danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu, mail, data urodzenia)
moich oraz dziecka, którego/ych jestem przedstawicielem ustawowym na potrzeby konkursu fotograficznego
„Romantyczny krajobraz Osiedla Szczekanica”

· Administratorem  tak  zebranych  danych  osobowych  jest  Rada  Osiedla  Szczekanica  
w Piotrkowie Trybunalskim

· Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie  w celu  organizacji  i  przeprowadzenia
Konkursu oraz w celach archiwizacyjnych

· Dane  osobowe  uczestnika  mogą  zostać  udostępnione  innym  podmiotom  w  celu  ewaluacji,  jak
również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością;

· Podanie danych jest dobrowolne

· Przedstawiciel ustawowy ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania;

· Oświadczam również, iż podane przeze mnie dane osobowe są zgodne z prawdą.

Piotrków Trybunalski, dn. …………… ………………………………..
                                           czytelny podpis przedstawiciela ustawowego



Zgoda uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego 
na wykorzystanie wizerunku/wizerunku osoby niepełnoletniej 

uczestniczącej w konkursie fotograficznym „Romantyczny krajobraz Osiedla Szczekanica”
realizowanym przez Radę Osiedla Szczekanica w Piotrkowie Trybunalskim

Imię i nazwisko pełnoletniego uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej:

...........................................................................................................................

Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  używanie  i  rozpowszechnianie  mojego  wizerunku/wizerunku
mojego  dziecka  lub  podopiecznego  ………………………………………………………….   
                                                                           /imi ę i nazwisko dziecka/podopiecznego/ 
 oraz oświadczam, iż fotografie wykonane na potrzeby Konkursu fotograficznego „Romantyczny
krajobraz Osiedla Szczekanica” mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Rady Osiedla
Szczekanica  w  Piotrkowie  Trybunalskim  oraz  wykorzystane  
w materiałach informacyjnych i promocyjnych (publikacje, Internet).

Piotrków Trybunalski, dn. …………….                 …………………………………
                                    czytelny podpis przedstawiciela ustawowego


