
 

 

Formularz zgłoszeniowy 
Konkursu fotograficznego SLEEVEFACE – ubierz się w książkę 

Data …………………………………………….. 

Imię i nazwisko uczestnika:  ……………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika:  ………………………………………………………… 

Wiek uczestnika: …………………… 

Adres korespondencyjny: ………………………………………………………………………………………………. 

Telefon do uczestnika/opiekuna uczestnika: ………………………………………………………………………….. 

e-mail do uczestnika/ opiekuna uczestnika ……………………………………………………………………………. 

 

Kategoria konkursowa - podkreślić odpowiednią 

 

a) do 13 lat             b) od 14 lat 

 

Potwierdzam zgodność powyższych danych, a także oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu. 

 
                                                                                  …………….…………………….………. 

                                         czytelny podpis uczestnika/ rodzica /opiekuna prawnego 

 

 

Klauzula informacyjna BCK 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo (dalej BCK) z siedzibą główną w 

Gościcinie przy ul. Drzewiarza 2. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w BCK jest Aleksandra Fijałkowska iod@bckgw.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i działań związanych z organizacją konkursu fotograficznego 

SLEEVEFACE – ubierz się w książkę, nie będą udostępnianie innym odbiorcom za wyjątkiem tych z przepisów prawa (np. 

policja itp.) na ich pisemny wniosek. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat w celu udokumentowania działalności BCK, zgodnie z Jednolitym, 

rzeczowym wykazem akt BCK. 

5. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

6. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak, jeżeli nie zostaną podane uniemożliwi to ich wykorzystanie w celach 

informacyjnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w Konkursie 

fotograficznym.                                                      
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, moich/mojego dziecka. Zgodnie z rozporządzeniem o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,. przez Bibliotekę i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w celu 

realizacji zadań statutowych i dokumentowania działalności, Dane podałem/am dobrowolnie.  

 

 

                                                                                  …………….…………………….………. 
                                         czytelny podpis uczestnika/ rodzica /opiekuna prawnego 

 

    Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac 

     w następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji w dowolnym nakładzie, używania ich 

    w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań 

    promocyjnych Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. 

 

                                                                                  …………….…………………….………. 
                                         czytelny podpis uczestnika/ rodzica /opiekuna prawnego 


