
 

Karta zgłoszenia 

do udziału w konkursie fotograficznym pt.: 

„PROW za moim oknem” 

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

Adres zamieszkania    .............................................................................. 

Data urodzenia   …………………………………………………. 

Telefon kontaktowy   …………………………………………………. 

e-mail     ………………………………………………….  

lp. Tytuł fotografii Opis fotografii (gdzie i kiedy została zrobiona, 

co przedstawia) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.    

 

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

miejscowość, data i czytelny podpis autora 

 

…………………………………………….. 

Dodatkowo – w przypadku osób niepełnoletnich – podpis prawnego opiekuna 

 

Uwaga: prace bez podpisu nie będą oceniane! 



 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

w podanym poniżej zakresie.  
 
 
 

 

……………………….………………….……………  
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę* 

 

 

* W przypadku osób niepełnoletnich – podpis autora i jego prawnego opiekuna. 

 

 

1. Informujemy, że dane Uczestników Konkursu (imię i nazwisko, adres zamieszkania, 

data urodzenia, adres e-mail, telefon) będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu 

fotograficznego pt. „”. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeń-

stwo – zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku unijnym rozporządze-

niem RODO. 

2. Administratorem danych uczestników Konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Qwsi” z siedzibą ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice. 

3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, sprostowania 

i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo przeniesienia danych do innego 

administratora. 

4. W każdym czasie Uczestnik Konkursu może wnieść skargę do organu nadzorującego 

przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie 

danych narusza RODO. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestnika Konkursu jest art. 6 ust. 1 pkt f) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 7 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 (RODO), tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora 

danych. Oznacza to, że dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane 

w celu realizacji zadań Konkursu określonych w Regulaminie oraz ewentualnego 

ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami. Dane osobowe będą 

przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu. Okres ten może zostać przedłużony do 

czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie 

danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi rosz-

czeniami. 

6. Odbiorcą danych będą wszystkie podmioty publiczne uprawnione do kontroli LGD. 



 

7. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych, 

niepodanie danych osobowych spowoduje niewzięcie udziału w Konkursie. 

8. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób 

zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu. 

9. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych  

z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. 

10. Dane osobowe przechowywane są do 2028 r. 

11. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie. 

 


