
 

Załącznik nr 1 

Do regulaminu 

Konkursu „Selfie z marką  

Śląsk Cieszyński”   

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do konkursu „Selfie z marką Śląsk Cieszyński”   

  

 

 

I. Informacja o zgłaszającym:  

 

Imię i Nazwisko: 

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

 

Tel.: ............................................................................................................... . 

 

e‐mail: ........................................................................................................... 

 

 

II. Oświadczenie zgłaszającego (w przypadku osoby niepełnoletniej rodzica lub 

opiekuna):  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów Konkursu „Selfie 

z marką Śląsk Cieszyński” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu.  

Zapoznałem się i akceptuję klauzulę informacyjną – (zał. nr 3). 

Przenoszę nieodpłatnie na Organizatorów prawa autorskie do zdjęć w celu promocji wydarzenia w 

tym między innymi na stronach internetowych Organizatorów oraz w mediach społecznościowych 

(wraz z imieniem i nazwiskiem). 

 

 

 

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

                                                   miejscowość i data, czytelny podpis 

 

 

 
 

 

 



 

Załącznik nr 2 

Do regulaminu 

Konkursu „Selfie z marką  

Śląsk Cieszyński”   

  

 

 

 

Konkurs „Selfie z marką Śląsk Cieszyński”   

ZGODA NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział w Konkursie osoby niepełnoletniej  

 

……………………………………………………………………………………. 

                                                       (imię i nazwisko dziecka) 

 

Imię i Nazwisko (opiekuna): 

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

Tel. (opiekuna) 

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

 

 

 

………………………………………………………………… 

                                      miejscowość i data, czytelny podpis rodzica lub opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 
Do regulaminu 

Konkursu „Selfie z marką Śląsk 
Cieszyński”   

  

 

Informacja o zasadach wykorzystania danych osobowych 

1. Organizator konkursu ,,Selfie z marką Śląsk Cieszyński” - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W DĘBOWCU 
z siedzibą 43-426 Dębowiec, Łączka ul. Widokowa 10 reprezentowany przez dyrektora oświadcza, że jest Administratorem 
danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”). 
 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach związanych z 
ochroną danych osobowych poprzez adres email: iod.gok@debowiec.cieszyn.pl  

 

3.  Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda na przetwarzanie 
danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 pkt b i f RODO. 

 
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 

 

5. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:  

a. przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora i Współorganizatorów konkursu danych osobowych, zgodnie z 
zapisami RODO dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem konkursu; 

b. wykorzystanie adresu e-mail i numeru telefonu na potrzeby realizacji konkursu; 
c. wykorzystywanie wizerunku w materiałach stworzonych do celów promocyjnych konkursu; 
d. wykorzystywanie wizerunku dla promocji konkursu w mediach. 

 
6. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa 

przysługuje prawo do: 
a. sprostowania danych, 
b. usunięcia danych, 
c. ograniczenia przetwarzania danych, 
d. przenoszenia danych, 
e. wniesienia sprzeciwu, 
f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 
g. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

7. Organizator oświadcza, iż dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane 
profilowaniu oraz, że dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem sytuacji przewidzianych 
przepisami prawa. 

 

8. Organizator wskazuje, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz 
kategorii danych zabezpieczenie powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić 
stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz 
charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym 
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. 

 

9. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie adekwatnie i w zakresie niezbędnym do realizacji Celu i przez okres nie dłuższy 
niż niezbędny do realizacji Celów. Uczestnik może wycofać przedmiotową zgodę w zakresie danych osobowych osób, 
wszystkich lub niektórych, co jednak może w istotny sposób wpłynąć na jego dalszy udział w konkursie, za co Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności 
  

10. Uczestnik konkursu przystępując do niego, zapewnia, że posiada wszystkie zgody osób fizycznych, występujących w 
konkursie z ramienia Uczestnika, na przetwarzanie ich danych osobowych, w postaci: imienia i nazwiska, adresu poczty 
elektronicznej, adresu zamieszkania (korespondencyjnego), numeru telefonu oraz w szczególności wizerunku. 

 

11. Uczestnik konkursu oświadcza, że wszystkie opublikowane przez niego treści na stronie internetowej konkursu nie 
naruszają praw osób trzecich, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych, a także, że uzyskał wszelkie właściwe zgody osób, których 
wizerunek utrwalił na zdjęciach na wykorzystanie ich wizerunku w konkursie. 

 


