
 

 

Zadanie finansowane ze środków z budżetu Miasta i Gminy Wiskitki. 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu 

fotograficznego „Jesień z historią Miasta  

i Gminy Wiskitki 

 

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konkursie fotograficznych 

„Jesień z historią Miasta i Gminy Wiskitki” 

 

realizowanego w ramach zadania „Odkrywamy potencjał Miasta i Gminy Wiskitki” 

dofinansowanego ze środków z budżetu Miasta i Gminy Wiskitki 
 

Imię i nazwisko uczestnika  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

 

Oświadczenia uczestnika: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursu fotograficznego „Jesień z historią Miasta 

i Gminy Wiskitki” oraz akceptuję jego postanowienia. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

dla uczestników konkursu fotograficznego „Jesień z historią Miasta i Gminy Wiskitki”. 

3. Wyrażam / Nie wyrażam* zgodę/y na otrzymywanie informacji o działaniach statutowych Kuźni 

Inicjatyw „Wiskitki.org”. 

 

 

 

 

………………………… 

miejscowość, data 

 

 

 

………………………… 

podpis uczestnika 

 



 

 

Zadanie finansowane ze środków z budżetu Miasta i Gminy Wiskitki. 

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu 

fotograficznego „Jesień z historią Miasta  

i Gminy Wiskitki 

 

Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu fotograficznego  

„Jesień z historią Miasta i Gminy Wiskitki” 

 

Zgodnie z art. 13 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 dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (dalej „RODO”) w imieniu Kuźni Inicjatyw „Wiskitki.org”, informujemy, że 

 

[Administrator] Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw 

„Wiskitki.org” z siedzibą w Jesionce, przy ul. Długiej 46, 96-315 Wiskitki, wpisane do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV 

Wydział Gospodarczy pod nr 0000324367, NIP: 8381815529, REGON: 141761008. 

 

[Cel i podstawy przetwarzania danych] Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach: 

organizacji konkursu fotograficznego „Jesień z historią Miasta i Gminy Wiskitki”, w tym publikacji 

nadesłanych prac z oznaczeniem autora na stronie internetowej, w mediach społecznościowych i 

publikacjach drukowanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO. 

 

[Kategorie danych osobowych] Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe takie jak: - imię i 

nazwisko; - adres zamieszkania; - nr telefonu; - adres email. 

 

[Odbiorcy danych] Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz o ile będzie to niezbędne do kontroli lub oceny 

realizacji tego zadania publicznego, Państwa dane osobowe mogą być udostępnione Miastu i Gminie 

Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki. 

 

[Okres przechowywania danych] Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez nas jedynie w 

okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym 

przepisami prawa.  

 

[Prawa osób, których dane dotyczą] Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: 

1. Prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii; 

2. Prawo sprostowania (poprawienia) Pani/Pana danych; 

3. Prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych; 

4. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

5. Prawo przenoszenia danych; 



 

 

Zadanie finansowane ze środków z budżetu Miasta i Gminy Wiskitki. 

6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

[Wymóg podania danych] Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, 

żeby zgłosić udział w konkursie „Jesień z historią Miasta i Gminy Wiskitki”. W przypadku braku 

wyrażenia zgody nie będziemy mogli przyjąć Pani/Pana pracy w konkursie. 

 

[Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu] Pani/Pana dane 

osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz analogowy.  Pani/Pana dane osobowe 

nie będą podlegały profilowaniu. 


