
Załącznik nr 1 do regulaminu

Zgłoszenie do konkursu fotograficznego
„Karkonosze światłem malowane – 60 lat Karkonoskiego Parku Narodowego”

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………..

Adres:……………………………………………………………………………………..

Adres email:……………………………………………………………………………....

Telefon: …………………………………………………………………………………..

Zgłaszam  niniejszym  do  konkursu  fotograficznego  „Karkonosze  światłem  malowane  –  60  lat
Karkonoskiego Parku Narodowego” organizowanego przez Karkonoski Park Narodowy z siedzibą
w Jeleniej Górze …… (proszę wpisać ilość) fotografii.

Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonych do konkursu zdjęć/zdjęcia i posiadam do nich/do
niego pełne prawa autorskie.

Oświadczam, że w przypadku wybrania moich zdjęć/zdjęcia przez Komisję Konkursową udzielam
Karkonoskiemu  Parkowi  Narodowemu  z  siedzibą  w  Jeleniej  Górze  licencji  na  nieodpłatną
publikację zdjęć:
- w kalendarzu Karkonoskiego Parku Narodowego na rok 2019
- na stronie internetowej KPN oraz na profilach KPN w mediach społecznościowych

Miejscowość, data                                                                                                Podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z organizacją
konkursu  i  pracami  Komisji  Konkursowej.  Administratorem danych  osobowych  jest  Karkonoski
Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra.

 
Miejscowość, data                                                                                               Podpis

Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w
Jeleniej Górze skutkował będzie odrzuceniem prac już na etapie weryfikacji zgłoszenia prac.

Klauzula informacyjna na podstawie przepisów RODO 

Informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze

przy ul. Chałubińskiego 23, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana

danych osobowych,

2) Kontakt  z  inspektorem  danych  osobowych  wyznaczonym  przez  Administratora  jest  możliwy  za

pośrednictwem poczty e-mail: IDO@kpnmab.pl



3) Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  konkursu  fotograficznego „Karkonosze

światłem malowane – 60 lat  Karkonoskiego Parku Narodowego” organizowanego przez Karkonoski  Park

Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda osoby której dane

są przetwarzane,

5) posiada Pani/Pan prawo do:

 żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub

ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu konkursu.
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