FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU
NAJBARDZIEJ WYGODANA PARA
(prosimy o wypełnianie drukowanymi literami)

Imię i nazwisko uczestników:………………………………………..................
…………………………………………………………………………………..
Nazwa miejscowości i gminy w której mieszkają :
…………………………………………………………………………………..
Telefony kontaktowe: …………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna(jeśli dotyczy):………………………………………..
Ja, niżej podpisany Uczestnik konkursu na „Najbardziej wygodaną parę”organizowanego w ramach „Godki
Krakowskiej 2018 - festiwalu gwary i tradycji krakowskiej oświadczam, że:
na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 2007 r. z późn. zm. oraz
rozporządzenia 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 wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Stowarzyszenie Bene Tibi, wpisanym do rejestru stowarzyszeń KRS pod nr 0000555930 z siedzibą Wielmoża
(gm. Suloszowa, kod. poczt. 32-045 ) ul Szkolna 30, TVP S.A. Oddział Kraków (Organizatorów Konkursu –
Administratorów danych) moich podanych wyżej danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia,
rozstrzygnięcia, zamknięcia, udokumentowania, rozliczenia oraz zarchiwizowania zamknięcia konkursu oraz
na czas niezbędny do wykonania tych czynności; w związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych
opisanych bezpośrednio wyżej ma miejsce wyłącznie na podstawie mojej zgody, oświadczam, że przyjąłem
do wiadomości ponadto, iż mogę taką zgodę cofnąć w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia.
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Przyjmuję do wiadomości, że od 25 maja 2018r. :
- podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 pkt a) RODO,
- inspektorem ochrony danych osobowych Stowarzyszenia Bene TIbi jest Pan/ Pani Anna Braniecka, dane
kontaktowe info@benetibi.pl
- mam prawo do żądania od administratora danych osobowych ich udostępnienia, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (na
warunkach określonych w art. 15- 22 RODO),
- okres przetwarzania danych znajduje swą podstawę w przepisach o przedawnieniu roszczeń (art. 118 i 4421
kodeksu cywilnego) i regulujących okres przechowywania dokumentów księgowych (art. 74 ust. 2 ustawy o
rachunkowości)
Równocześnie przenoszę na Organizatora Konkursu nieodpłatnie prawa do korzystania i rozporządzania
utworem będącą przedmiotem konkursu oraz wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w
zakresie określonym Regulaminem Konkursu.
………………………………………………………………………………………………………………….…
(podpis Uczestnika konkursu)
Jako Opiekun ustawowy Uczestnika Konkursu, wyrażam zgodę na złożenie przez Uczestnika oświadczenia
powyższej treści. (Zgoda Opiekuna ustawowego jest wymagana, jeżeli Uczestnik Konkursu nie ukończył 18
roku życia. Bez podpisu opiekuna praca nie weźmie udziału w Konkursie).
………………………………………………………….........................................................................................
(podpis Opiekuna ustawowego).

1) data wejścia w życie w dniu 25 maja 2018r. 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: RODO)
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