
Załącznik Nr 1 Regulaminu Konkursu Plastycznego „Muzeum i Ja” 
 

KARTA ZGŁOSZENIA (prosimy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami) 

UCZESTNIK: ___________________________________________________________________________ 
(Imię i nazwisko)  

TYTUŁ PRACY: _________________________________________________________________________ 

KATEGORIA WIEKOWA:       □ 3-4 lata                         □ 5-6 lat                           □ 7-9 lat 

OPIEKUN UCZESTNIKA: 

Imię i nazwisko ________________________________________________________________________ 

Telefon, e-mail ________________________________________________________________________ 

SZKOŁA/PLACÓWKA: 

Nazwa placówki ________________________________________________________________________ 

Adres (ulica, kod, miejscowość) ___________________________________________________________ 

Telefon, e-mail ________________________________________________________________________ 

 

Działając jako opiekun prawny Uczestnika Konkursu ___________________________________ (imię  

i nazwisko) oświadczam, że: Uczestnik jest jedynym autorem pracy, a praca ta nie była nigdy 

prezentowana lub nagradzana w żadnych innych konkursach  i wystawach.  

 

Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Muzeum Gdańska z siedzibą w Gdańsku ul. Długa 46/47, zwane dalej 

Muzeum.  

2) inspektorem ochrony danych w Muzeum Gdańska jest Pan Piotr Stój, e-mail abi@muzeumgdansk.pl 

3) dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie  art. 6 ust 1 pkt b)  

1 lit. a i e,  ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE lub na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

4) dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. 

5) dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez czas trwania konkursu oraz po jego zakończeniu przez okres niezbędny 

do realizacji uprawnień i obowiązków związanych z realizacją konkursu a w tym w zakresie obowiązków rachunkowych, podatkowych, 

uprawnień cywilnych. 

6) Uczestnicy Konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem; 

7) Uczestnicy Konkursu mają prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8) podanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do ich 

podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezakwalifikowanie do Konkursu. 

9) dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

 

_______________________________________ 
(data i podpis opiekuna) 


