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Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu 
fotograficznego „Mój rodzinny zabytek” 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 
Dane Uczestnika lub przedstawiciela ustawowego 
 
1. Imię i nazwisko Uczestnika:………………………………………………………….….. 
 
2. Imię i nazwisko opiekuna (przedstawiciela ustawowego)**:  

 

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

 
4. Kategoria i wiek Uczestnika (Kategoria 1 - uczniowie klas IV-VIII, Kategoria II 
uczniowie  szkół ponadpodstawowych):  

 

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

 
5. Numer telefonu Uczestnika lub opiekuna*, **:………………………………………… 
 
6. Adres e-mail Uczestnika lub opiekuna*, **:…………………………………………… 
 
 
 
Oświadczenia: 
1. zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki; 
2. wyrażam zgodę, aby moje Fotografie/Fotografie autora* oraz opis zostały wykorzystane w celach 

związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu; 
3. wyrażam nieodpłatnie nieodwołalną zgodę Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku na to, aby 

przekazane przeze mnie fotografie  oraz opis do zdjęć zostały wykorzystane w Konkursie „Mój 
rodzinny zabytek”, dodatkowo wyrażam zgodę na podanie imienia i nazwiska autora/autorów 
fotografii i opisu. 

4. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Ziemi Prudnickiej przy ul. Bolesława Chrobrego 
5, 48-200 Prudnik moich danych osobowych / danych osobowych autora zawartych we wniosku 
konkursowym w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu; 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………….. 
Miejscowość, data i podpis Uczestnika/przedstawiciela ustawowego Uczestnika** 
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Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych / danych osobowych autora*,** jest Muzeum Ziemi 
Prudnickiej przy ul. Bolesława Chrobrego 5, 48-200 Prudnik. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest pod adresem email 
ido@muzeumprudnik.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe / dane osobowe autora*,** będą przetwarzane wyłącznie w celu 
przeprowadzenia Konkursu. 
4. Pani/Pana dane osobowe /dane osobowe autora*,** będziemy przechowywać przez miesiąc po 
zakończeniu konkursu. 
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych / danych osobowych autora*,** będzie Muzeum Ziemi 
Prudnickiej. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych; 
b) sprostowania danych osobowych; 
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
e) przenoszenia danych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 
Organizatora będzie skutkować odrzuceniem Zgłoszenia. 


