
 
 

KARTA UCZESTNIKA 

II KONKURSU SZTUKI LUDOWEJ 

IM. JÓZEFA CHEŁMOWSKIEGO 

BRUSY- BYTÓW 2021 

Po zapoznaniu się z regulaminem zgłaszam swój udział w 

II Konkursie Sztuki Ludowej im. Józefa Chełmowskiego 

 

1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………. 

2. Data urodzenia: ………………………………………………………………………………………………. 

3. Adres korespondencyjny: ………………………………………………………………………………… 

4. Adres e-mail, nr tel. : ………………………………………………………………………………………. 

5. rodzaj uprawianej twórczości: ………………………………………………………………………… 

 

6. spis prac (tytuł pracy , cena ) 

 

• ……………………………………………………………………………………….. 

 

• ……………………………………………………………………………………….. 

 

• ……………………………………………………………………………………….. 

 

• ……………………………………………………………………………………….. 

 

• ……………………………………………………………………………………….. 

 

• ……………………………………………………………………………………….. 



 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

a) Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Muzeum Zachodniokaszubskie          

w Bytowie, adres: ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów, zwane dalej Muzeum.  

b) Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować wysyłając email na: 

ppiatak@kancelariapiatak.pl. 

c) Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu, w 

tym do zidentyfikowania Uczestników. 

d) Odbiorcami przekazanych danych osobowych będą Współorganizatorzy Konkursu, Sponsorzy 

Konkursu oraz Patroni medialni. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

publikację imienia i nazwiska Uczestników, miejscowości zamieszkania, wizerunku na stronie 

internetowej lub materiałach prasowych Organizatora, Współorganizatorów i Patronów medialnych.  

e) Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz po 

jego zakończeniu przez okres niezbędny realizacji uprawnień i obowiązków związanych z jego 

realizacją, w tym w zakresie obowiązków rachunkowych, podatkowych. 

f) Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani 

organizacjom międzynarodowym.   

g) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 lit. a i f 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

h) Każdy z Uczestników  ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz 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.  

i) Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 

Podanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie. 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie wykluczeniem z brania udziału 

w Konkursie.  

j) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych 

osobowych, narusza przepisy RODO. 

k) Dysponując danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
 

Kartę prosimy dostarczyć w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem (pseudonimem) 

 

 

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

(data, miejscowość)                                                                  podpis uczestnika  


