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Podpis uczestnika

ZGODA/OŚWIADCZENIE
UCZESTNIKA KONKURSU LUBELSKA WIOSNA

I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu moich danych osobowych w celach
związanych z udziałem w Konkursie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 – RODO).

II. Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych, w tym wizerunku, na stronach
internetowych Organizatorów Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności
informujących o jego wynikach.
III. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie, ale może być w dowolnym
momencie cofnięta jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej
cofnięciem. Wycofanie zgody można przesłać na adres e-email: iod@spotkaniakultur.com

Jednocześnie Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, plac
Teatralny 1, 20-029 Lublin.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować pod adresem: iod@spotkaniakultur.com
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji
Konkursu na podstawie udzielonej przeze mnie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych – RODO oraz na postawie art. 6 ust. 1 lit. f - RODO
4. Jakie są moje prawa związane z przetwarzaniem moich danych osobowych na potrzeby
realizacji Konkursu.
5. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne abym mógł wziąć
udział w Konkursie.
Oświadczam też, że znane mi są warunki przewidziane do wzięcia udziału w Konkursie określone
w Regulaminie I Biennale malarstwa „LUBELSKA WIOSNA” i je akceptuję.
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