
 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia do konkursu 

„Chełmno – Kamera – Akcja!”  

 

Dane uczestnika konkursu: 

 

1.  Imię i nazwisko1 
 

 

2.  
Adres 

zamieszkania 

 

 

3.  Numer telefonu 
 

 

4.  Adres e-mail 
 

 

 

Informacje nt. filmu: 

 

Tytuł filmu: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Krótki opis 

(czego 

dotyczy, co 

przedstawia, 

jakie 

kwestie 

porusza) 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 
1 W przypadku pracy grupowej należy podać imiona i nazwiska wszystkich osób. W kolumnach dotyczących 

danych adresowych wpisać dane jednej, wybranej osoby z zaznaczeniem, którą wybrano. 



 

 

 

 

 

 

1.  Oświadczam , że jestem autorem nadesłanego filmu oraz że nie naruszam 

jakichkolwiek praw osób trzecich oraz obowiązujących przepisów prawa. Udział w 

konkursie jest jednoznaczny  z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie 

nadesłanych prac konkursowych przez organizatora- Lokalną Grupę Działania 

Chełmno. 

2.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” przez 

organizatora konkursu w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego 

wykorzystania zgłoszonych filmów. 

 

………………………………………………………………………………………… 

(data, podpis2) 

 

 

Zgoda na udział w konkursie osoby niepełnoletniej 

(wypełnić w przypadku uczestników niepełnoletnich) 

 

Ja, niżej podpisana /y ………………………………………………… jako przedstawiciel 

ustawowy nieletniego …………………………………………………..................     wyrażam 

zgodę na jego udział w konkursie fotograficznym „Chełmno – Kamera – Akcja!” na zasadach 

określonych w Regulaminie konkursu. 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

(data, podpis) 

 

 

 
2 W przypadku osoby niepełnoletniej podpisuje przedstawiciel ustawowy. 



 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informuję, iż: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie LGD Chełmno z 

siedzibą w Chełmnie, ul. Dominikańska 35 

2) Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany 

inspektor ochrony danych - Jarosław Zima, z którym jest możliwy kontakt pod numerem tel. 

507195731 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia Konkursu „Chełmno – 

Kamera – Akcja!” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a -  ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat lub do momentu 

odwołania zgody 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu  Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania może skutkować 

odmową przyjęcia Pani/Pana do udziału  konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie 

LGD Chełmno. 

 

 

 

Zostałam/–em zapoznany z klauzulą informacyjną 
 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

(data, podpis3) 

 

 

 
3 W przypadku osoby niepełnoletniej podpisuje przedstawiciel ustawowy. 


