Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 72/2019
Starosty Słupskiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Słupsk, dnia ……………………..

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Pod hasłem „PRZYRODA POWIATU W OBIEKTYWIE- EDYCJA 2019”
ogłoszonego przez

Starostę Słupskiego
Imię i nazwisko………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………..
Rok urodzenia …………………………………………………………………………..
Kontakt tel.. …………………………………………………………………………….
Adres e-mail ……………………………………………………………………………
Liczba zdjęć zgłoszonych do konkursu, w kategorii:
I - .…………
II - …………
III - ……….....
IV - ………….
Oświadczam, że osoba wymieniona powyżej z imienia i nazwiska jest autorem wszystkich zdjęć
złożonych na Konkurs wraz z tą kartą, a dane są zgodne z prawdą.
.
……………………………..
podpis uczestnika konkursu
Podpisanie niniejszego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
Administratorem danych zebranych podczas Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Słupsku
z siedzibą w Słupsku.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oin@powiat.slupsk.pl lub nr tel. 59 8418557.

Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie są przetwarzane w celu realizacji Konkursu
„ Przyroda Powiatu w obiektywie – edycja 2019”.
Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa m. in.
z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych.
Osoby biorące udział w Konkursie posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych oraz ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych.
Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
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