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Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA – ROZWIĄZANIE GODŁA 
w Konkursie na film krótkometrażowy   

 

                                             GODŁO:    

Dane uczestnika 

Imię i nazwisko: 

 Data urodzenia1: 

 Adres korespondencyjny: 

 E-mail: 

 Telefon kontaktowy: 

Dane Przedstawiciela ustawowego/opiekuna uczestnika niepełnoletniego: 

Imię i nazwisko: 

Adres korespondencyjny: 

E-mail: 

Telefon kontaktowy: 

TYTUŁ PRACY KONKURSOWEJ 

 

 

*WSPÓŁAUTORZY PRACY KONKURSOWEJ 

Imię i nazwisko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planuję pojawić się na VI Krakowskim Festiwalu Akordeonowym 
 

TAK     NIE 
 

 
 
 
 
 
 

 
1  Pole obligatoryjne w przypadku uczestnika niepełnoletniego. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu. 
 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. 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), dalej „RODO”, informuję, że:  
 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu jest Fundacja Art. 
Forum z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Gertrudy 9/9A, 31-046 Kraków 
tel. +48 602 25 25 11, NIP 6762435917 - zwana dalej Fundacją. 
2. W ramach konkursu Administrator danych przetwarzał będzie imiona, nazwiska, datę urodzenia 
w przypadku niepełnoletnich oraz adres e-mail, adres korespondencyjny i nr telefonu uczestników 
w oparciu o wyrażoną zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda ta jest dobrowolna i możliwa do 
wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania 
przed jej wycofaniem.  
3. W ramach konkursu może być przetwarzamy wizerunek na podstawie zgody, którego 
przetwarzanie nie jest ograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie i dotyczy wykorzystania 
wizerunku na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych – Facebook, 
Instagram, na których organizatorzy mają założony profil. Fundacja deklaruje, że nie będzie 
wykorzystywał filmów bądź zdjęć do celów zarobkowych i będzie przetwarzał je zgodnie z 
zasadami określonymi w polityce prywatności. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu 
wykorzystania wizerunku nie przysługuje im prawo do wynagrodzenia.  
4. Celem przetwarzania danych jest identyfikacja i wyróżnienie uczestników konkursu oraz 
umożliwienie powiadomienia laureatów o przyznanych nagrodach.  
5. Dane uczestników będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Nie 
dłużej jednak niż przez okres dochodzenia roszczeń tj. 5 lat.  
6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współuczestniczącym w organizacji 
konkursu tj. współorganizatorom, jury, osobom upoważnionym przez Fundację lub z którymi 
zawarto umowy powierzenia danych oraz innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.  
7. Autor ma prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko 
przetwarzaniu.  
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym 
ani umownym, nie jest również warunkiem zawarcia z Panią/Panem umowy. W przypadku jednak 
niepodania danych osobowych i niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie będzie możliwe 
wzięcie przez Panią/Pana udziału w konkursie.  
9. Decyzje w kwestii przeprowadzenia i realizacji konkursu nie będę podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. Dane nie będą także przekazywane do 
krajów trzecich ani organizacji międzynarodowych.  
10. W przypadku uznania, że Fundacja narusza przepisy RODO, osobie której dane dotyczą 
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, tj.: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 
11. Polityka prywatności, zgodnie z którą Fundacja przetwarza dane osobowe, jest dostępna na 
stronie:  www.fundacjaartforum.pl. 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu. 

 
OŚWIADCZENIA 

 
 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję postanowienia regulaminu Konkursu Filmowego 
VI Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego 
 

…………………… , .............................................  
data, podpis opiekuna prawnego uczestnika/ podpis pełnoletniego uczestnika konkursu*  

 
Oświadczam, że przesłana praca konkursowa stanowi efekt mojej pracy 
autorskiej/współautorskiej* oraz że nie narusza praw autorskich osób trzecich w rozumieniu 
Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1231 ze zm.). 
 

…………………… , .............................................  
data, podpis opiekuna prawnego uczestnika/ podpis pełnoletniego uczestnika konkursu * 

 
Udzielam Organizatorowi niezbywalnej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na 
wykorzystywanie mojej/moich prac/y konkursowych/ej na wszystkich polach eksploatacji, w tym 
do utrwalania pracy na wszystkich nośnikach, publikowania, rozpowszechniania wszelkimi 
dostępnymi środkami przekazu, łącznie z Internetem i innymi mediami, do zwielokrotnienia, 
wprowadzania do obrotu, użyczania, udostępniania osobom trzecim, publicznego odtwarzania, 
wyświetlania oryginału lub kopii - zgodnie z Ustawą z dnia 04.02.1994 r. ustawą o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 
 
 

…………………… , .............................................  
data, podpis opiekuna prawnego uczestnika/ podpis pełnoletniego uczestnika konkursu * 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka zawartych w 
formularzu zgłoszeniowym dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu i ogłoszeniem 
jego wyników w zakresie określonym Regulaminem Konkursu - zgodnie z Ustawą z dnia 
10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.) i załączoną Klauzulą 
informacyjną 
 

…………………… , .............................................  
data, podpis opiekuna prawnego uczestnika/ podpis pełnoletniego uczestnika konkursu * 

 
 
Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska, oraz materiałów zdjęciowych i 
audiowizualnych z gali konkursowej z moim udziałem. 
 
 

…………………… , .............................................  
data, podpis opiekuna prawnego uczestnika/ podpis pełnoletniego uczestnika konkursu * 

*Przedstawiciel ustawowy podpisuje się w imieniu uczestnika niepełnoletniego. 


