Załącznik nr 1 Karta Uczestnika Konkursu

Imię i nazwisko: _______________________________________________________

Adres e-mail: __________________________________________________________

Nr telefonu: ____________________________________________________________

Adres korespondencyjny:__________________________________________________

Ukończone uczelnie kierunkowe:

Krótki biogram twórczy:

Zdobyte doświadczenie zawodowe:
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ZGODA
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU
dostosowana do Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27
kwietnia 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
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) - RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w postaci
imienia, nazwiska, informacji o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i ewentualnych
osiągnięciach i pracach wykonanych w zakresie objętym przedmiotem Konkursu, w tym o
wyniku mojego udziału w Konkursie poprzez zebranie ww. danych, ich utrwalenie a
następnie ich umieszczenie, publikowanie lub rozpowszechnianie na stronie internetowej
Organizatora ……………………….., w mediach społecznościowych, w tym na Facebooku
…………………………, w materiałach informacyjnych, promocyjnych, folderach, w
prezentacjach multimedialnych w celu promowania Konkursu i działalności Organizatora, w
tym podejmowania działań marketingowych bezpośrednio przez Organizatora lub podmioty,
którym Organizator zleci realizację takich działań oraz informowania o wynikach Konkursu,
uczestnikach Konkursu i przebiegu prac nad opracowaniem identyfikacji wizaulanej
Organizatora.
Zostałem/-am poinformowana, że wyrażenie zgody na podanie ww. danych osobowych oraz
ich podanie jest dobrowolne oraz, że zgodę wyrażoną w niniejszym oświadczeniu mogę cofnąć
w każdym czasie poprzez złożenie wobec Organizatora stosownego oświadczenia na piśmie
lub mailowo pod adresem ………, jak również że cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania ww. danych do czasu cofnięcia zgody.
Zostałe/-am również poinformowany o zasadach, podstawach i sposobie przetwarzania moich
danych osobowych oraz o przysługujących mi w związku z tym przetwarzaniem uprawnieniach
w klauzuli informacyjnej, która jest ogólnie dostępna u Organizatora.

….………..…………………..…
(podpis)

* Karta Uczestnika Konkursu wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych może być wypełniona i złożona w języku polskim lub angielskim, poprzez
przesłanie podpisanego skanu ww. dokumentów na wskazany w Regulaminie adres email
Organizatora
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