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Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

OŚWIADCZENIE
XXX KONFRONTACJE AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI
ARTYSTYCZNEJ REGIONU KATAR’ 2021
FOTOGRAFIA

1. Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin XXX Konfrontacji Amatorskiej Twórczości
Artystycznej Regionu KATAR w dziedzinie fotografii pod hasłem: Science fiction organizowanych
przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.
2. Oświadczam, że zawarte w zgłoszeniu dane są prawdziwe, a dostarczone fotografie
wykonałam/łem osobiście i nie naruszają niczyich osobistych i majątkowych praw autorskich
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1191, ze zm.)
3. Oświadczam, że zgłoszone fotografie nie naruszają prawa do ochrony wizerunku
przedstawionych na nich osób.
4. Oświadczam, że przekazując prace konkursowe wyrażam zgodę na wykorzystanie ich przez
Organizatora bez odrębnej płatności w celu promocji idei Konfrontacji Amatorskiej Twórczości
Artystycznej Regionu w zapisie cyfrowym, druku i reemisji w mediach elektronicznych bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych. Jednocześnie wyrażam zgodę na dokonywanie przez
Organizatora modyfikacji i opracowań prac.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka*
w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja
2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)
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.
Podanie przez uczestników danych osobowych lub w przypadku osób niepełnoletnich danych
osobowych rodzica/opiekuna prawnego oraz dziecka jest warunkiem udziału w Przeglądzie.
Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest w rozumieniu
tej samej ustawy Organizator. Uczestnicy przeglądu przystępując do niego wyrażają zgodę na
przetwarzanie przez Administratora następujących danych: imię, nazwisko, adres, rok urodzenia,
numer telefonu, e-mail, a w przypadku przyznania nagrody lub wyróżnienia finansowego numeru
PESEL oraz numer rachunku bankowego.
6. Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów podczas uroczystości ogłoszenia
wyników oraz rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* w publikacjach
informujących o Przeglądzie i promujących jego ideę bez ograniczeń czasowych i terytorialnych
w zapisie cyfrowym, druku i reemisji. Oświadczam, że nie będę zgłaszał jakichkolwiek roszczeń
z tytułu rozpowszechniania mojego wizerunku w mediach tradycyjnych i elektronicznych,
w portalach społecznościowych oraz na stronie internetowej www.woak.torun.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000),
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana/dziecka jest Wojewódzki Ośrodek Animacji
Kultury w Toruniu ul. Szpitalna 8
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury
w Toruniu jest Pani Marzenna Szymecka, e-mail: iod@woak.torun.pl
3. Dane osobowe Pani/Pana/dziecka przetwarzane będą w zbiorze danych osobowych
o nazwie „Uczestnicy KATAR”. Dane są zbierane w celu ewidencji oraz identyfikacji uczestnika
konkursu i wydania zaświadczenia uczestnictwa – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 12 października 1993 r. (Dz. U. Nr 103
z dnia 29 października 1993 r. poz.472).
4. Dane osobowe Pani/Pana/dziecka będą przechowywane przez okres: niezbędny do realizacji
Konfrontacji.
5. Uczestnik, rodzic/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO
(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeśli uzna,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. Oświadczam, że zostałam poinformowana/zostałem poinformowany o przysługującym mi
prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawie do sprostowania
(poprawiania) swoich danych jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawie do wstrzymania
przetwarzania lub ich usunięcia jeśli zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo gdy są już
zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, poprzez dostarczenie takiego pisemnego
żądania bezpośrednio Wojewódzkiemu Ośrodkowi Animacji Kultury w Toruniu.
……........…………………………........………………………….
data i czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Wyrażam zgodę na udział ............................................................................................................................,
imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika Przeglądu

którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym, w XXX KONFRONTACJACH AMATORSKIEJ
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU KATAR’ 2021 FOTOGRAFIA organizowanych przez
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury.
……………........…………………........………………………….
data i czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego

* Niepotrzebne skreślić
Oświadczenie należy wydrukować, podpisać i załączyć jego skan/zdjęcie w formularzu zgłoszeniowym.

