KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
w konkursie
na nazwę jarmarku bożonarodzeniowego
1. IMIĘ I NAZWISKO ………………………………………………………………………………………………
2. TELEFON …………………………………………………………………………………………………………..
3. ADRES e-mail:

………………………………………………………………………………………….

4. PROPOZYCJA NAZWY JARMARKU…………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie propozycja nazwy jarmarku bożonarodzeniowego nie
brała udziału w żadnym innym konkursie, jest moim osobistym dziełem a jego prawa autorskie
nie są niczym ograniczone.
Oświadczam/-y, że zapoznałem/-am się i akceptuję zapisy Regulaminu konkursu na nazwę
jarmarku bożonarodzeniowego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, nr
telefonu, e- mail- Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. Nr
133, z późn. zm. dla celów związanych z realizacją Konkursu oraz na ich opublikowanie na
stronach internetowych Organizatora.

PRAWO WŁASNOŚCI I PRAWO WYKORZYSTANIA NAZWY
Jednocześnie oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie
sobie rościć prawa do nadesłanej przeze mnie propozycji nazwy. W przypadku wystąpienia z takimi
roszczeniami wobec Organizatora, zobowiązuję się do natychmiastowego zwolnienia Organizatora z
wszelkich roszczeń osób trzecich dotyczących korzystania z nazwy.
Oświadczam, że w przypadku wygranej przeniosę nieodpłatnie na Organizatora konkursu wszelkie
autorskie prawa majątkowe do zaproponowanej przeze mnie nazwy na wszelkich polach eksploatacji, a w
szczególności:
a) wyłącznego używania i wykorzystania nazwy we wszelkiej działalności promocyjnej,
reklamowej i informacyjnej prowadzonej przez Organizatora i podmiotów przez niego
wskazanych,
b) utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, a w szczególności: graficznymi,
fotograficznymi, drukarskimi, plastycznymi, informatycznymi, wizualnymi, multimedialnymi,
audiowizualnymi, cyfrowymi,
c) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych,

d) odtwarzania, nadawania i remitowania za pomocą wizji i fonii wszelkimi technikami
odtworzeń, nadań i remisji,
e) wprowadzania

do

obrotu,

wydawania

i

rozpowszechniania

wszelkich

materiałów

promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem nazwy,
f)

wprowadzania

do

pamięci

komputera

i

rozpowszechniania

nazwy

w

Internecie,

rozpowszechniania we wszelakiego rodzaju sieciach informatycznych, teleinformatycznych,
telekomunikacyjnych, a także wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
Wraz z prawami autorskimi przenoszę na Organizatora wyłączne prawo do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich oraz prawo własności wszystkich egzemplarzy na jakich nazwa
została złożona w ramach konkursu.
W przypadku wygranej udzielam Organizatorowi nieodwołalnej zgody na rozpowszechnianie nazwy bez
wskazywania mojego imienia i nazwiska oraz do decydowania o jego pierwszym publicznym
udostępnieniu oraz do ingerowania w integralność i dokonywanie zmian w nazwie, w tym do połączenia
nazwy z dowolnie wybranym przez Organizatora logo lub inną nazwą/hasłem oraz włączenia do innych
utworów.

………………………………..

..........................................................

data

czytelny podpis autora

Klauzula informacyjna i zgoda w celu upublicznienia wyników konkursów
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 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, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kątach Wrocławskich, ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie.
2.

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: ........................................

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie obejmującym Pani/Pana imię i nazwisko
oraz punktacje, oceny i wyniki osiągnięte w konkursach i zawodach organizowanych przez GOKiS.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w konkursach
i zawodach oraz upublicznienia wyników, punktacji i ocen na podstawie Pani/Pana zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe będą upublicznione.

6. Pani/Pana dane osobowe
międzynarodowej.

nie

będą

przekazywane

do

państwa

trzeciego/organizacji

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
wymienionego celu, a następnie zostaną usunięte.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich/swojego oraz prawo ich usunięcia,
sprostowania, 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.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
10. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursach i zawodach
(zgodnie z informacjami zawartmi w regulaminie przedsięwzięcia).
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
Imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę
Data i miejsce

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w
Kątach Wrocławskich w wyżej wymienionym celu.

Podpis osoby wyrażającej zgodę

