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OGÓLNOPOLSKA GIEŁDA ZDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH WIECZORNE NASTROJE – XXII OGZA Kwidzyn 2018

Oświadczam, że jestem właścicielem lub współwłaścicielem praw autorskich nadesłanego filmu i wszelkie
wynikłe z tego tytułu spory przejmuję na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej organizatorów
KONKURSU NA KLIP POETYCKI.
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam* na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wykorzystanie mojego wizerunku, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Lokal nej Fundacji Filantropijnej Projekt, na stronie internetowej*, w prasie*, tablicach informacyjnych* oraz na profilach portali społecznościowych*. Zgoda dotyczy wizerunku utrwalonego w związku z moim udziałem. Potwierdzam, iż zapoznałam/em się z treścią
klauzuli informacyjnej zamieszczonej poniżej, zgodnie z art. 13 RODO.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 1 i 2 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, dalej RODO) informuje się, że:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Administratorem państwa danych osobowych jest Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt z siedzibą w Kwidzynie, Warszawska 14, reprezentowane przez Prezesa Mieczysława Dzikowskiego.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: prasa, portale społecznościowe i instytucje współpracujące z Lokalną
Fundacją Filantropijną Projekt.
Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udostepnienia wizerunku.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo,
iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza Przepisy RODO.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

Kwidzyn,

dnia

…………………

……………………………………………………
(czytelny podpis uczestnika)

*Niepotrzebne skreślić
Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora zdjęć wykonanych w czasie Giełdy.
Przesyłając zgłoszenie oświadczam, że Regulamin OGZA "Wieczorne Nastroje" jest mi znany, akceptuję jego treść i zobowiązuję
się do przestrzegania jego postanowień.

Zgłaszam film do konkursu i akceptuję regulamin.
...........................................................................................................................
data i czytelny podpis autora / producenta filmu

Kartę zgłoszenia wraz z filmem należy przesłać do dnia 24 listopada 2018 r. na adres:
LOKALNA FUNDACJA FILANTROPIJNA "PROJEKT"
z dopiskiem „KONKURS NA KLIP POETYCKI”
82 - 500 Kwidzyn, ul. Warszawska 14
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