XI edycja konkursu pn. Łowicka Szopka Bożonarodzeniowa 2019
pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Łowicza
ZGŁOSZENIE PRACY
Imię i nazwisko ……………………………....................... Nr Szopki
(wpisuje organizator)

Klasa: ……………………………………………………………
Adres zamieszkania ……………………………………………………...…………………..
Adres do korespondencji …………………….………………………………………………
Numer telefonu ……………………………………………...………………………………..
Email ……………………………………………………………………………………………
Miejsce nauki (szkoła) .………..…………………………….………………………………
Opiekun szkolny* ..…………………………………………..………………………………..
Podstawowe informacje na temat szopki: wymiary (podstawa, wysokość), materiały
użyte do budowy szopki:
………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………......
* jeśli taki jest

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

REWERS

Nr Szopki
(wpisuje organizator)

Imię i nazwisko ………………………………………………………..…………..………….

Niniejszym oświadczam, iż:
Jestem autorem i właścicielem pełni praw autorskich zgłoszonej pracy konkursowej.
Zgłoszona praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych
i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka dla celów
związanych z organizacją i promocją Konkursu, przy zachowaniu zasad określonych w
Rozporządzeniu 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”) oraz przyjmuję do wiadomości, że administratorem
danych osobowych jest: Urząd Miejski w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1; 99-400 Łowicz,
reprezentowany przez: Burmistrza Miasta Łowicza.
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów,
w jakich zostały zebrane.
Przyjmuję na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonej pracy
konkursowej, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko
Organizatorowi roszczeń związanych z naruszeniem służących im praw własności intelektualnej.
Zapoznałem się i akceptuję wszystkie zapisy Regulaminu Konkursu pn. Łowicka Szopka
Bożonarodzeniowa 2019 i zobowiązuję się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak
również potwierdzam, iż spełniam wszystkie warunki, które uprawniają mnie do udziału
w Konkursie.
Dane podane w niniejszej karcie zgłoszenia są zgodne z prawdą.

…….…………..…………………………….……………………………
(data i podpis osoby składającej pracę na Konkurs
lub opiekuna prawnego – dotyczy osób niepełnoletnich)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łowiczu, pl. Stary Rynek 1,
99-400 Łowicz, tel. (46) 830 91 51.
2. Urząd Miejski w Łowiczu powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
pod adresem e-mail: iod@um.lowicz.pl oraz nr tel. 46 830 91 06.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody celem udziału w konkursie pn.
Łowicka Szopka Bożonarodzeniowa 2019.
4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody wiąże się
brakiem możliwości udziału w konkursie.
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną udostępnione Komisji Konkursowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście - (25 lat w Urzędzie Miejskim
w Łowiczu, następnie zostaną przekazane do właściwego miejscowo archiwum państwowego).
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
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.
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10. Dane osobowe (imię i nazwisko, szkoła, klasa) zostaną umieszczone przy wykonanej pracy.

