KARTA ZGŁOSZENIA

KONKURS „ZIELONO WOKÓŁ MNIE –
NAJPIĘKNIEJSZY BALKON I OGRÓD”

Imię i nazwisko, adres korespondencyjny:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
Numer telefonu kontaktowego, e-mail:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
Do konkursu zgłaszam aranżację BALKONU/OGRÓDKA* zlokalizowanego w Mieście
bądź Gminie Lubartów:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
(proszę wskazać dokładny adres)
Jestem właścicielem praw autorskich do zgłoszonej do Konkursu aranżacji balkonu/ogródka* i zdjęć aranżacji
balkonu/ogródka* oraz oświadczam, że prace te nie naruszają praw autorskich osób trzecich, a także że
w przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Organizatorowi Konkursu z roszczeniami z tytułu
naruszenia jej praw autorskich do pracy lub jej części, w tym prawa własności, autorskich praw osobistych
i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, przejmuję odpowiedzialność na siebie, zwalniając
z odpowiedzialności prawnej Organizatora Konkursu.

ZGODA na ochronę i przetwarzanie danych osobowych
Zgłoszenie do udziału w konkursie/imprezie/wydarzeniu* wyżej wymienionej osoby oznacza zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w zgłoszeniu. Administratorem danych
osobowych uczestników jest Lubartowski Ośrodek Kultury. Celem przetwarzania danych osobowych (imię,
nazwisko, telefon, e-mail) jest przeprowadzenie konkursu, wyłonienie jego zwycięzców, ogłoszenie wyników i
wręczenie nagród. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt. a
RODO). Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w konkursie. Przetwarzanie danych
osobowych będzie odbywać się przez okres potrzebny do realizacji wszystkich etapów konkursu, a następnie
będą one przechowywane przez okres ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami przez Lubartowski Ośrodek
Kultury. Dane nie będą podlegały profilowaniu. W razie potrzeby lub wątpliwości w sprawach dotyczących
ochrony danych osobowych należy skontaktować się z Lubartowskim Ośrodkiem Kultury. Uczestnictwo w
konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych zawierających
wizerunek osób biorących w nim udział. Zgodnie z obowiązującym prawem Organizator konkursu nie ponosi
odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie (np. wykonywanie zdjęć i filmów podczas
wydarzenia, a następnie ich zamieszczanie w Internecie) bez uzgodnienia z Organizatorem wizerunków
uczestników konkursu.

* niepotrzebne skreślić
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