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OŚWIADCZENIA AUTORA PRACY 

 

1. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem „Konkursu na Najlepszy Projekt Grafiki na Plakat Promujący 

Mistrzostwa Świata Modeli Pływających FSR Konopiska 2022”, i akceptuję jego warunki.   
2. Oświadczam, iż powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa jest wynikiem samodzielnej 

pracy autora. 
3. Oświadczam, iż zgłoszona praca Konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie 

narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.  
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z 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   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/,  wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę (art.7) na : 

a) przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie  zgłoszenia, przez  Gminne Centrum Kultury 
i Rekreacji w Konopiskach  z siedzibą 42-274 Konopiska, ul. Sportowa 60 (Administrator danych)1, w celu 
przeprowadzenia i realizacji „Konkursu na Najlepszy Projekt Grafiki na Plakat Promujący Mistrzostwa Świata Modeli 
Pływających FSR Konopiska 2022”. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w Konkursie, 
konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału  w Konkursie, 
 

b) przetwarzanie (publikację) moich danych wizerunkowych, w postaci zdjęć /pliku audiowizualnego w związku                         
z udziałem w „Konkursie na Najlepszy Projekt Grafiki na Plakat Promujący Mistrzostwa Świata Modeli Pływających 
FSR Konopiska 2022”, którego Organizatorem jest Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach  z siedzibą 
42-274 Konopiska, ul. Sportowa 60 (Administrator danych), w celu udokumentowania zrealizowanego wydarzenia 
oraz dla celów promujących działalność GCKiR – w przestrzeni publicznej i w mediach, tj. np. strona internetowa, 
portal społecznościowy Facebook, kronika GCKiR itp.; 
 

c) umieszczenie i publikację pracy zgłoszonej do „Konkursu na Najlepszy Projekt Grafiki na Plakat Promujący 
Mistrzostwa Świata Modeli Pływających FSR Konopiska 2022”, przez  Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w 
Konopiskach  z siedzibą 42-274 Konopiska, ul. Sportowa 60– w przestrzeni publicznej i mediach tj. np. strona 
internetowa, portal społecznościowy Facebook GCKiR itp.;   

 
 

 

Konopiska, dnia   ……………………………………                                      …........................................................................... 

                                           
                                                                                                                                                         (czytelny podpis Uczestnika / Autora pracy) 

 
1   Klauzula informacyjna Administratora zgodna z art.13 ust.1 i 2 RODO dostępna jest  na stronie 
http://www.gckirkonopiska.pl   oraz  w siedzibie GCKiR w Konopiskach.  

http://www.gckirkonopiska.pl/

