
Załącznik do Regulaminu konkursu na najciekawszego bałwana 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA – KONKURS NA NAJCIEKAWSZEGO 

BAŁWANA 

 

Imię i Nazwisko 

autora/autorów bałwana 

 

 

 

Wiek autora/autorów bałwana  

 

Autor zdjęcia:  

 

Jak nazwaliście waszego 

bałwana? 

 

Gdzie zostało wykonane 

zdjęcie? 

 

Telefon opiekuna:  

Adres kontaktowy:  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………….……………… (Imię i Nazwisko 

opiekuna)  

oświadczam że:  

1) ww. podopieczny jest autorem wykonanego bałwana, 

2) ww. podopieczny/opiekun jest autorem przesłanego zdjęcia oraz ma do niego wyłączne i 

nieograniczone prawa autorskie, zdjęcie pozbawione jest jakichkolwiek wad prawnych i nie jest 

obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich, 

3) zgadzam się na nieodpłatne opublikowanie i wykorzystanie przez Organizatora zdjęcia wraz z 

podaniem imienia, nazwiska i wieku autorów bałwana we wszystkich mediach o których zdecyduje 

Organizator oraz publikacjach wydawanych przez Organizatora z zachowaniem praw osobistych 

autora, 

4) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w/w osoby na potrzeby KONKURSU NA 

NAJCIEKAWSZEGO BAŁWANA, co jest niezbędne do jego przeprowadzenia i wyłonienia 

laureatów, do celów archiwalnych i statystycznych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 RODO), 

5) wyrażam zgodę na niekomercyjne upublicznienie wizerunku podopiecznego na stronie 

internetowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, mediach 

społecznościowych, publikacjach oraz artykułach, 

6) podanie danych oraz udzielenie zgody na czas nieokreślony jest dobrowolne, 

7) akceptuję regulamin konkursu na najciekawszego bałwana 



W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem 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, (dalej jako „RODO”), informujemy uczestników niniejszego konkursu o tym, jak 

przetwarzamy Państwa dane osobowe: 

a) Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 

Łódzkiego, ul. Solna 14, 91-423 Łódź. Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych.  

b) Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane i przetwarzane w czasie trwania 

konkursu i po jego zakończeniu, maksymalnie przez okres 2 lat od wygaśnięcia celu ich przetwarzania. 

c) Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

d) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają Państwa dane 

we własnym lub w naszym imieniu, w tym m.in.: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub 

kurierską, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

celem wykonania ciążących na nas obowiązków, podmiotom obsługującym nasze systemy 

teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT). 

e) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do 

uzyskania kopii przetwarzanych przez ZPKWŁ Państwa danych, prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody). 

f) W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych, przetwarzanych przez Zespół 

Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, mogą się Państwo kontaktować z Administratorem 

Ochrony Danych, pod adresem email: iod@parkilodzkie.pl, także za pośrednictwem elektronicznej 

skrzynki podawczej (ePUAP), lub występując do nas w formie pisemnej, na adres siedziby Zespołu 

Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. 

g) W sytuacji gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, 

posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                                        (podpis opiekuna prawnego) 

 

mailto:iod@parkilodzkie.pl

