
 
                                                                                                                                                                                            Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA 

DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „ZACZYTANA JESIEŃ” 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu ……………………………………………………… 

2. Tytuł pracy ………………………………………………………………………………….. 

2 Telefon ………………………………….. lub  email .……..……...……………………… 

 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem  Konkursu Fotograficznego  i akceptuję jego treść. 

Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze mnie prace wykonałem/łam osobiście, 

posiadam do nich wyłączne prawa i nie są obciążone roszczeniami osób trzecich.  

 

 

……………............................................. 

 

 

…………………………………………… 

 
Data i miejscowość 

 
Podpis autora/ oraz opiekuna prawnego  

(w przypadku autorów niepełnoletnich) 

 
 

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW 

I  LAUREATÓW KONKURSU 

 

1. Zgodnie z art. 4 pkt. 7 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) - zwanym dalej: „RODO” 

- Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów Konkursu pod nazwą „Zaczytana jesień”, czyli 

podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych jest Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” 

z  siedzibą w Warszawie przy ul. Białostockiej 11, 03-748 Warszawa („RSM Praga”). 

2. RSM „Praga” wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących 

ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną 

na adres iod@rsmpraga.pl, a także pocztą tradycyjną na adres siedziby RSM „Praga”. 

3. W przypadku Uczestników i Laureatów Konkursu dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, wyłonienia Laureatów, ogłoszenia wyników Konkursu oraz umożliwienia 

przekazania Laureatom nagród, co stanowi prawnie uzasadniony interes RSM „Praga” - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;  

b) bieżącej korespondencji w związku z prowadzonym Konkursem oraz doręczeniem nagrody, co stanowi prawnie 

uzasadniony interes RSM „Praga” - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;  

c) rozpatrywania ewentualnych reklamacji związanych z prowadzonym Konkursem, co stanowi prawnie uzasadniony 

interes RSM „Praga”  - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;  

d) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes RSM Praga - art. 6 

ust. 1 lit. f) RODO. 

4. RSM „Praga” zapewnia każdej osobie, której dane dotyczą prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących jej 

uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu 

na  ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO. 

5. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez RSM „Praga” w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

(o  których była mowa powyżej), każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych 

z  przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. 



6. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez RSM „Praga”, przysługuje prawo wniesienia skargi w związku 

z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych). 

7. Dane osobowe Uczestników i Laureatów mogą być przekazywane do następujących podmiotów:  

a) firm współpracujących z RSM „Praga” w zakresie obsługi Konkursu, 

b) wspierających RSM „Praga” w zakresie obsługi technicznej i informatycznej (w tym dostarczenia, wdrażania oraz 

serwisu oprogramowania i serwisu sprzętu informatycznego, hostingu etc.), 

c) zapewniających obsługę prawną na rzecz RSM „Praga”. 

8. RSM „Praga” nie będzie przekazywać danych osobowych Uczestników i Laureatów poza teren Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG).  

9. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez RSM „Praga” przez okres przeprowadzenia i realizacji Konkursu 

i  do czasu prawidłowego rozliczenia, a ponadto: 

a) do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z przeprowadzonego Konkursu, 

b) przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym  

w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, 

c) w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji  

i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania przez okres nie dłuższy niż 3 lata.  

10. RSM „Praga” nie będzie prowadziła operacji przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany, które 

jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec Uczestników i Laureatów decyzji wywołujących skutki prawne 

lub w podobny sposób istotnie wpływających na ich sytuację. 

 

 

 

 

……………............................................. 

 

 

 

     …………………………………………… 

 

Data i miejscowość 

     

      Podpis autora/ oraz opiekuna prawnego  

      (w przypadku autorów niepełnoletnich) 

 

 

 


