
                            

Karta zgłoszenia na konkurs filmowy

                                    

FESTIWAL FILMOWY NIEBIESKA KROPKA

Dane uczestnika konkursu:

Imię i nazwisko autora:

1. ..........................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna (w przypadku gdy autor filmu ma mniej niż 13 lat) :

Szkoła: ..................................................................................................................................

Adres do korespondencji: .....................................................................................................

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

Numer telefonu: ....................................................................................................................

Adres e-mail: ........................................................................................................................

Tytuł filmu: ..................................................................................

OŚWIADCZENIA

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że:

Jestem autorem filmu nadesłanego na konkurs filmowy: „... za 10 lat”;•

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych, oraz danych osobowych 

mojego dziecka przez Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim; dane będą wykorzystywane wyłącznie 

dla potrzeb organizowanego Konkursu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku

•

o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późniejszymi zmianami);

Wyrażam zgodę na rejestrację, fotografowanie i publikowanie zdjęć i nagrań z Konkursu w prasie•

i na stronach internetowych, portalach społecznościowych  organizatorów w celach promocyjnych,

w tym w szczególności na publikację wizerunku mojego dziecka, na  wykorzystanie  jego  imienia



………………………………………………………………

(czytelny podpis autora / rodzica / opiekuna)

Klauzula Informacyjna

                        

i  nazwiska  w  celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu;

Uczestnicy  konkursu zrzekają się wszelkich praw autorskich na rzecz organizatorów;•

Uczestnicy konkursu ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich 

oraz wykorzystania wizerunku osób trzecich w przesłanym filmie;

•

Przesłanie do konkursu filmu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację, jak również 

oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa określonych regulaminem konkursu;

•

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie filmowym (dotyczy osób poniżej 18 roku życia).•

Administratorem danych osobowych jest Bielski Dom Kultury z siedzibą w Bielsku Podlaskim,•

e-mail:  reprezentowanym przez Dyrektor Elżbietę Fionik;sekretariat@bdkbielsk.pl

W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych, e-mail:  lub pod numerem telefonicznym 85 730 34 14;

•
m.gerez@bdkbielsk.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku 

Festiwalu Filmowego Niebieska Kropka na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO;

•

Dane mogą być udostępniane prasie, Urzędowi Miasta Bielsk Podlaski – strony www i portale 

społecznościowe;

•

Uczestnik  konkursu  zezwala  na  wykorzystanie  jego  imienia  i  nazwiska  w  celu informowania 

(także w mediach) o wynikach konkursu;

•

Dane będą przechowywane przez okres do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w celu udostępniania wizerunku;

•

Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem

•

o ochronie danych a także prawo do cofnięcia zgody;

Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie 

ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;

•

Uczestnik konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony 

Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza Przepisy RODO;

•

Podanie danych przez uczestnika konkursu jest dobrowolne.•
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