Załącznik nr 2 do Regulaminu
Konkursu Rzeźbiarskiego „Sculptura”
Numer zgłoszenia
(Wypełnia Organizator Konkursu)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
DO NAGRODY W KONKURSIE RZEŹBIARSKIM „SCULPTURA”

Prosimy o wypełnienie formularza i dostarczenie podpisanego wydruku oraz dokumentacji fotograficznej (m.in. 2 zdjęcia),
zgodnie z Regulaminem Konkursu, na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, ul.
Powstańców Wielkopolskich 28 , 62-400 Słupca z dopiskiem „Konkurs Sculptura”.
W przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną, prosimy o wypełnienie formularza, podpisanie, a następnie zeskanowanie
formularza i wysłanie elektronicznie wraz z 2 zdjęciami dokumentującymi zgłaszaną rzeźbę na adres: info.anmar@o2.pl.
1. Dane osoby zgłaszającej (rzeźbiarza):
Imię:
Nazwisko:
Seria i nr dowodu osobistego:
Adres:
Telefon kontaktowy:
E-mail:

2. Opis rzeźby zgłaszanej do Konkursu:
Nazwa rzeźby:

Opis rzeźby:

Materiał wykonania rzeźby:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby Konkursu Rzeźbiarskiego
„Sculptura” (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.)

………..……………………
(miejsce, data)

..………………………
podpis autora

Akceptuję treść Regulaminu Konkursu Rzeźbiarskiego „Sculptura”, wyrażam zgodę na korzystanie przez Organizatora z nagrodzonej pracy,
zgodnie z § 14 ust. 1 tegoż regulaminu.

………..……………………
(miejsce, data)

..………………………
podpis autora
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KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: info.anmar@o2.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i obsługi Konkursu Rzeźbiarskiego 'Sculptura”
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L
Nr 119, s. 1 .
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu
Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się
opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

________________________
podpis
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