
Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu,, Twarze ubóstwa”

                                     Formularz zgłoszeniowy w Konkursie

Imię i nazwisko / nazwa:

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

Dane kontaktowe (adres do korespondencji, tel., e-mail)

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

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

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

Ja niżej podpisana/-y, zgłaszam swój udział w Konkursie ,,Twarze ubóstwa” i oświadczam, że:
1) zapoznałam/-em się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia;
2) przedstawiona praca konkursowa jest wolna od wad prawnych i nie narusza praw osób
trzecich i ich dóbr osobistych.

..........................................                                                       ..........................................
 (data, miejscowość)                                                                 (czytelny podpis)

Ja niżej podpisana/-y, wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby prze-
prowadzenia Konkursu w tym na publikowanie mojego imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania (miejscowości) oraz 
wizerunku na potrzeby Konkursu, w szczególności w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej Organizato-
rów oraz w mediach.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie lub odebranie 
nagrody przez Uczestnika. Uczestnik ma prawo do wycofania
 zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego do-
konano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

..........................................                                                       ..........................................
 (data, miejscowość)                                                                 (czytelny podpis)



Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
-

wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobo-
wych (Dz. U. z 2018 r. poz. 100).

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest WRZOS - Wspólnota Robocza Zwiazków Organi-
zacji Socjalnychz siedzibą w Warszawie przy ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa.

2. Dane osobowe laureata konkursu w kategorii „autorski materiał prasowy/medialny” zostaną przekazane Wspólno-
cie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych w celu zawarcia umowy o udzielenie licencji, oraz wydania nagrody.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu.

4. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji konkursu, a następ-
nie zostaną niezwłocznie usunięte. Nie będzie to dotyczyć przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń, gdzie 
dane osobowe będą przetwarzane
aż do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń.

5. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do ich
danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie oraz prawo do 
przeniesienia danych. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych i ograniczenia przetwarzania danych os-
obowych przysługuje, jeżeli obowiązek ich dalszego przetwarzania nie wynika z przepisów prawa lub wykonania 
umowy.

6. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
 w Warszawie, przy ul. Stawki 2 listownie pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę 
podawczą: kancelaria@uodo.gov.pl.

..........................................                                                       ..........................................
 (data, miejscowość)                                                                 (czytelny podpis)


