załącznik B.1. do Regulaminu

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNO-SCENOGRAFICZNĄ
WYSTAWY STAŁEJ W PAŁACU GEN. HENRYKA DĄBROWSKIEGO W
WINNEJ GÓRZE
DANE UCZESTNIKA:
1. NAZWA UCZESTNIKA
…………………………………………………………
2. ADRES
…………………………………………………………
3. Nr ewidencji podatkowej NIP
4. REGON
5. NR TELEFONU Uczestnika do kontaktu z
Zamawiającym
6. Numer rachunku bankowego, na który
należy przekazać nagrodę pieniężną lub
zwrot kosztów przygotowania prac konkursowych

…………………………………………………………
…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

8. Oświadczamy, że wszelką korespondencję związaną z niniejszym Konkursem należy kierować na:
a) adres poczty elektronicznej (email)

…………………………………………………………

Nawiązując do ogłoszonego Konkursu na koncepcję architektoniczno-scenograficzną wystawy stałej w Pałacu gen. Henryka Dąbrowskiego w Winnej Górze deklaruję/-my uczestnictwo w Konkursie i tym samym:
1. Oświadczam/-my, że zapoznaliśmy się z Regulaminem konkursu i akceptuję/-emy bez zastrzeżeń warunki określone w Regulaminie i jego załącznikach oraz zdobyłem/-am/-liśmy konieczne informacje do przygotowania Opisu Wizji oraz pracy konkursowej.
2. Oświadczam/-my, że do przygotowania Opisu Wizji oraz pracy konkursowej wykorzystane zostaną wszelkie informacje i materiały udostępnione przez Organizatora w ramach niniejszego Konkursu.
3. Oświadczam/-my, że w przypadku przyznania mi/nam nagrody przed wypłatą nagrody z tytułu przygotowania pracy konkursowej podpiszę/-my umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych, której wzór stanowi załącznik nr B.6 do Regulaminu.
4. Oświadczam/-my, że uważam/-my się za związanego/-ych niniejszą deklaracją na całkowity czas trwania konkursu wskazany
w Regulaminie konkursu od jego początku do zakończenia.
5. Dane osobowe uczestników Konkursu, w zakresie obejmującym imię, nazwisko oraz adresy, będą przetwarzane zgodnie
z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów oraz ewentualnych reklamacji.
6. Zgodnie
z art.
13
ogólnego
rozporządzenia
o ochronie
danych
osobowych
z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest ………………….. z siedzibą w ………………………………………….
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ………………………..możliwy jest pod adresem: e-mail ………………………,

3.

dane
osobowe
uczestników
Konkursu
przetwarzane
będą
w celu
realizacji
konkursu
i wyłonienia zwycięskich koncepcji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w ramach realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Organizatora, jakim jest prowadzenie działalności statutowej w zakresie prowadzenia działalności wydawniczej) oraz w celu realizacji umów z laureatami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, oraz w celu promocji Konkursu –
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
odbiorcami danych osobowych uczestników Konkursu będą podmioty świadczące usługi na rzecz administratora,
a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą:
a. w przypadku uczestników przez czas realizacji Konkursu przez ………………………………….,
b. w przypadku laureatów również po zakończeniu realizacji Konkursu w celu realizacji koncepcji, zawarcia i rozliczenia umowy oraz obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach,
uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych
w przepisach RODO,
w
sprawach
spornych
uczestnikom
Konkursu
przysługuje
prawo
wniesienia
skargi
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością wzięcia
udziału w konkursie oraz w przypadku laureatów niemożliwością zawarcia i realizacji umów na realizację koncepcji.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, uczestnikom służy prawo do wycofania zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność prawem czynności przetwarzania do chwili wycofania zgody.

4.
5.

6.

7.
8.

____________________________
MIEJSCOWOŚĆ, DATA CZYTELNY

___________________________________
PODPIS UCZESTNIKA KONKURSU

Załączniki:
1.
2.
(wymienić)

/dnia/ .......................................................................

…….………………………………………………………………………….
(podpis)
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