Zgłoszenie uczestnictwa
w II Ogólnopolskim Plenerze Fotograficznym
„ROZTOCZE 2022” w Krynicach

Imię i nazwisko......................................................................................................…
Adres, nr telefonu, e-mail.....................................................................................…
………………………………………………………………………………………………..
Data urodzenia…………………………………………………………………………….
PESEL……………………………………………………………………………………….
Wyrażam zgodę na udział w plenerze i akceptuję warunki regulaminu.
Zobowiązuje się do przekazania nieodpłatnie na rzecz organizatorów pleneru
5 plików jpg ze zdjęciami z gminy Krynice i 10 plików jpg z Roztocza przystosowanych do wydruku zdjęć
30 x 45 cm do dnia 15 sierpnia 2022 r.
Zdjęcia zostaną wykorzystane na wystawach poplenerowych, druku katalogu oraz promocji
Gminy Krynice i Roztocza.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. 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, zwane dalej RODO) informujemy, że:
▪ Administratorem danych osobowych uczestników II Ogólnopolskiego Pleneru Fotograficznego im. „Roztocze-2022” (zwanego dalej Plenerem) jest
Stowarzyszenie Kultura dla Zamościa, 22-400 Zamość, ul. Partyzantów 13.
▪ W związku z organizacją oraz udokumentowaniem przebiegu Pleneru Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i
nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe (numer telefonu/e-mail) oraz PESEL uczestnika Pleneru.
▪ Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników Pleneru jest prawnie uzasadniony interes, którym jest umożliwienie uczestnikom
wzięcia udziału w Plenerze oraz umożliwienie administratorowi jego organizacji, przeprowadzenia oraz udokumentowania przebiegu, a także zapewnienie
kontaktu z uczestnikami. Ponadto w zakresie wyrażonej zgody administrator będzie mógł przetwarzać dane osobowe w postaci imienia i nazwiska
uczestnika, informacji o autorze fotografii oraz wizerunku uczestnika, poprzez podawanie ich do publicznej wiadomości w informacjach o Plenerze i jego
uczestnikach, także w mediach tradycyjnych i za pośrednictwem Internetu, tj. stron internetowych Organizatorów Pleneru oraz profili Organizatorów
Pleneru w mediach społecznościowych, w celu upowszechniania informacji na temat Pleneru oraz promowania jego uczestników. W zakresie, w jakim
będzie to wymagane przepisami prawa, dane osobowe mogą również być przetwarzane w celu właściwego rozliczenia Pleneru(przetwarzanie jest
wówczas niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego). Dane mogą być także przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu, jakim jest
ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z organizowanym Pleneru.
▪ Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
▪ Odbiorcą danych osobowych będą: osoby obecne podczas wernisażu, a także osoby przeglądające informacje nt. Pleneru, w tym prace opublikowane na
stronach internetowych Organizatorów Pleneru. Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom i organom uprawnionym na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania
danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi prawnej, obsługi IT, usług hostingowych.
▪ Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia i rozliczenia Pleneru, a także przez czas niezbędny dla celów promocji.
▪ Podanie danych osobowych na karcie zgłoszenia jest dobrowolne, ale niezbędne aby wziąć udział w Plenerze, co oznacza, że niewypełnienie
karty zgłoszenia uniemożliwi wzięcie udziału w Plenerze.
▪ Osoba, której dane dotyczą ma prawo domagać się od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii. Może także
żądać ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 17 RODO –może żądać usunięcia swoich danych.
▪ Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

…………………….
(data i podpis)

Proszę o dokładne wypełnienie karty zgłoszenia

