Formularz zgłoszeniowy
Konkurs Plastyczny
„Bajkowy Świat”
Imię i nazwisko :
……………………………………………………………………………………
Wiek uczestnika:
………………………………………………………………………
Adres e-mail:
……………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy:
……………………………………………………………………………………

Lp.
1

Tytuł pracy

Podpis Uczestnika/Opiekuna
………………………….

Wyrażam zgodę na udział :
(imię i nazwisko)
w konkursie plastycznym „Bajkowy Świat” organizowanym przez SEALART Sp. z o.o.
Tym samym przyjmuję do wiadomości, iż zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne ze
zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody jest warunkiem koniecznym do
udziału w konkursie.

Data i podpis

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.

Data i podpis
Oświadczam, że praca konkursowa jest wynikiem samodzielnej pracy dziecka. Udzielam
Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z tej pracy przez czas nieokreślony
na terytorium całego świata na następującym polu eksploatacji: rozpowszechnianie pracy w sieci
Internet, w szczególności na fanpage’u Organizatora na Facebooku.

Data i podpis
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego
w postaci zdjęć i filmów z przeprowadzenia konkursu na stronie internetowej Organizatora.
Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w konkursie.

Podpis
Wyrażam zgodę na wykorzystanie imienia, nazwiska oraz informacji o zajętym miejscu w
klasyfikacji konkursu lub otrzymanym wyróżnieniu w celu informowania na profilach portalu
Facebook Organizatora. Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość
udziału w konkursie.

Podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem danych osobowych jest SEALART Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie (01-908), ul.
Wólczyńska 55.
2. Administrator przetwarza dane identyfikacyjne Uczestnika/Opiekuna tj.: imię, nazwisko, numer
telefonu, adresu e-mail, w celu realizacji konkursu oraz do celów marketingowych od czasu
udzielenia zgody do czasu jej odwołania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i f RODO.
3. Administrator informuje, , że dane przetwarzane do celów marketingowych, są realizowane za
pomocą środków komunikacji elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.)
4. Administratora może udostępniać dane podmiotom, z których usług korzysta w swojej działalności
tj. podmiotom, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych, w zakresie obsługi księgowej,
a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
Administrator nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/ EOG.
5. Administrator zapewnia realizację prawa do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
a także prawa do usunięcia danych, prawa do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych,
prawa do ograniczenia przetwarzania danych, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, w tym sprzeciwu co do przetwarzania danych w celach marketingowych, prawa do
przenoszenia danych, prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Opiekun/Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
7. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w konkursie.
8. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych
osobowych. Dane osobowe są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem czy
zniszczeniem.
9. Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Spółkę znajdują się na stronie
internetowej www.sealart.pl

