FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KONKURS MOIIB NA NAJPIĘKNIEJSZE
OZDOBY CHOINKOWE
Imię i nazwisko uczestnika konkursu:
………………………………………………………………………………………………
…....................................................................................................................................
2.Wiek uczestnika konkursu:………………………………………………………………
3. Imię i nazwisko opiekuna:
……………………………………………………………………………………………….
4. Tel. Kontaktowy do opiekuna:
…………………………………….………………………………………………………….
5. Adres e-mail opiekuna: ………………………..………………………………………….
6. Adres korespondencyjny (na który wysłany zostanie upominek):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Potwierdzam, że zgłaszam swoją pracę zgodnie z regulaminem i wyrażam zgodę na
przetwarzane moich danych osobowych – imienia, nazwiska i wieku – w celu
prezentacji mojej pracą.

Podpis Autora Pracy (uczestnik konkursu)
Potwierdzam zgłoszenie i zgodę osoby niepełnoletniej (Autora Pracy).
Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem i wyrażam również zgodę na przetwarzane moich
danych (imienia, nazwiska, telefonu i emaila) w celu
Opiekun oświadcza i ponosi wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z pracy nadesłanej do Konkursu nie
będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich osób trzecich.. Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji
prac nadesłanych przez Uczestników Konkursu bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez odrębnego wynagrodzenia.
Z uwagi na fakt, że w Konkursie biorą udział wyłącznie prace wykonane osobiście przez Uczestników, Organizator nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich należących do innej osoby niż Uczestnik, w wyniku
umieszczenia należącego do nich utworu w projekcie dzieła nadesłanym przez Uczestnika.
Opiekun zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich w przypadku, gdy podstawą tych roszczeń będą prawa osób
trzecich do nadesłanych prac lub jego elementu.

Podpis Opiekuna

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
2) Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail biuro@maz.piib.org.pl lub pisemnie
na adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan
kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się
odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail dane_osobowe@maz.piib.org.pl.
3) Dane osobowe opiekuna oraz dane osoby niepełnoletniej przetwarzane będą w celu organizacji
KONKURSU MOIIB NA NAJPIĘKNIEJSZE OZDOBY CHOINKOWE, dane osoby niepełnoletniej
(imię, nazwisko i wiek) będą również wykorzystane w przestrzeni publicznej (Facebook) podczas
głosowania oraz w celu budowania pozytywnego wizerunku Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa w przestrzeni publicznej i w mediach.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat, dane wizerunkowe przechowywane są do
czasu wycofania zgody.
5) Dane nie będą przekazywane inny podmiotom.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO.
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu zgłoszenia a w zakresie wizerunkowym jest dobrowolne
poprzez udział z zdjęciach.

