Modna logika
w ramach projektu FENOMEN LOGICZNEGO DESIGU

Dane osobowe
NAZWISKO
IMIĘ
DZIEŃ

DATA
URODZENIA

MIESIĄC

ROK

Adres do korespondencji
kod

–

miejscowość

ulica

nr domu

nr lokalu

e-mail
tel.:
Dane rodzica/ opiekuna prawnego (dotyczy uczestników w wieku poniżej 18 lat)
IMIĘ i NAZWISKO
telefon kontaktowy
adres e-mail
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu dla pasjonatów
sztuki projektowania „Modna logika” w ramach projektu „Fenomen logicznego designu”
i akceptuję jego treść.
Potwierdzam, że dane zawarte w oświadczeniu są prawdziwe, a przesłane przeze mnie
prace wykonałem (-am) samodzielnie. Oświadczam, że przysługują mi wszelkie prawa
autorskie do osobiście nadesłanych prac. Wyrażam zgodę na nieodpłatne posługiwanie się
nadesłanymi

pracami

przez

organizatora

na

wszystkich

płaszczyznach

związanych

z konkursem, a w szczególności na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art.
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50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z
2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
- moich w zakresie imienia, nazwiska i nr PESEL,
- mojego dziecka w zakresie wizerunku.
w celu umożliwienia mi/mojemu dziecku (niepotrzebne skreślić) wzięcia udziału
w działaniach w ramach projektu „Fenomen logicznego designu” realizowanego przez
Fundację KOLOROWO z siedzibą w Łodzi (90-606), ul. 6 Sierpnia 5/3.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja KOLOROWO z siedzibą
w Łodzi, ul. 6 Sierpnia 5/3 (kod pocztowy: 90-606), tel.: 505 925 927.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest
pod adresem email kontakt@logicznydesign.pl
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę obsługi
systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne kancelarie
prawne, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych
w przepisach RODO.
5) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań projektu
„Fenomen logicznego designu”, a po zakończeniu zadania przechowywane będą w celu
obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
9) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, w przypadku odmowy
podania danych może nie być możliwe wzięcie udziału w projekcie.

imię i nazwisko opiekuna
prawnego

PESEL opiekuna prawnego

…………………………
Data i miejsce

zgoda na przetwarzanie danych
osobowych (podpis)

Zgoda na wykorzystywanie wizerunku
(podpis)

………………………………………
Podpis autora / opiekuna prawnego
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