Karta zgłoszenia
KONKURS Z WYKORZYSTANIEM FOTOGRAFICZNEGO
SERWISU SPOŁECZNOŚCIOWEGO INSTAGRAM
„#AXENTOWICZWMEDIATECE”

1.
Imię,
nazwisko
i
numer
telefonu
komórkowego
uczestnika
konkursu
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
2. Adres email uczestnika ……………………………………………………………………………
2. Nazwa profilu uczestnika na Instagramie ………………………………………………….........

* Uczestnik pełnoletni wypełnia poniższą deklarację.
Wyrażam

zgodę

na

dokumentację

fotograficzną

i

filmową

podczas

konkursu

pn.

„#AXENTOWICZWMEDIATECE”, bezpłatną publikację prac konkursowych oraz ich późniejsze
wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie
Trybunalskim.

………………………………
Data i podpis uczestnika konkursu

** Jeśli uczestnik konkursu jest niepełnoletni, poniższą deklarację wypełnia rodzic / opiekun
prawny.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
……………………………………………………………………………...……………………(Imię i nazwisko)
w konkursie pn. „#AXENTOWICZWMEDIATECE”, a także na dokumentację fotograficzną i filmową,
bezpłatną publikację prac konkursowych oraz ich późniejsze wykorzystanie w celach promocyjnych
i marketingowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

…………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna
prawnego uczestnika konkursu

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W KONKURSIE „#AXENTOWICZWMEDIATECE”

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. art. 6 ust. 1 lit. a informujemy, że Administrowaniem danych osobowych Uczestnika jest
Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim i przetwarza dane osobowe Uczestnika w
celu realizacji konkursu. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażone
zgody. Cofnięcie zgody nie będzie oznaczało przerwania przetwarzania danych osobowych
Uczestnika w procesach zainicjowanych przed jej wycofaniem. Na podstawie ww. przepisów
przysługuje Uczestnikowi prawo do:
a.
b.
c.
d.

Wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich poprawiania,
Wycofania zgody na przetwarzanie powierzonych danych w dowolnym momencie,
Przeniesienie danych do innego podmiotu,
Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

* Uczestnik pełnoletni wypełnia poniższą deklarację.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w Piotrkowie Trybunalskim w celu realizacji konkursu.

……………………………………….
data i podpis Uczestnika konkursu

** Jeśli uczestnik konkursu jest niepełnoletni, poniższą deklarację wypełnia rodzic / opiekun
prawny.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku:
…………………………………………………………………………………………………………….……..(imię i nazwisko dziecka)

przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Piotrkowie Trybunalskim w celu realizacji konkursu.

.. …………………………………
data i podpis rodzica/opiekuna
prawnego uczestnika konkursu

