Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Rzeźbiarskiego

KARTA IDENTYFIKACYJNA KONKURSU RZEŹBIARSKIEGO
NA PROJEKT POMNIKA PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA

Dane kontaktowe uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko
………………………………………………………………………………
Adres
.………………………………………………………………………………..……………
Numer telefonu: …………………………………
Adres email: ……………………………………

Numer rozpoznawczy pracy konkursowej

……………………………….
podpis

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Rzeźbiarskiego
na projekt pomnika prof. Franciszka Łukaszczyka.

Oświadczenie RODO
Wyrażam zgodę na udział i zgadzam się na przetwarzanie moich danych w celu
przeprowadzenia konkursu rzeźbiarskiego na projekt pomnika prof. Franciszka
Łukaszczyka.
Imię i nazwisko uczestnika konkursu: …………………………………………………..…………………
Miejsce zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: ………………………………….

Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Data: ……………………

Podpis: ………………………………………

fi

fi

fi

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób zycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Poronin, ul. Piłsudskiego 5, 34-520
Poronin.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacji konkursu rzeźbiarskiego.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące
zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia prac związanych z konkursem – do
końca 2022 roku.
5.Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
e) do przenoszenia danych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania oraz
uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z
Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób zycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
7. Pani/Pana/Państwa dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
pro lowane.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu Rzeźbiarskiego
na projekt pomnika prof. Franciszka Łukaszczyka.
Dołączyć do części opisowej pracy konkursowej

LICZBA ROZPOZNAWCZA PRACY
KONKURSOWEJ

/5 cyfr/

INFORMACJA
o szacunkowych kosztach wykonania rzeźby
na podstawie pracy konkursowej sporządzonej
w Konkursie Rzeźbiarskim na projekt pomnika prof. Franciszka Łukaszczyka.

Szacunkowy koszt wykonania rzeźby na postumencie i jej montażu określony na
podstawie sporządzonej pracy konkursowej wynosi brutto:

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

Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu Rzeźbiarskiego
na projekt pomnika prof. Franciszka Łukaszczyka.

KARTA
ZGŁOSZENIA PRACY KONKURSOWEJ
Konkurs Rzeźbiarski
na projekt pomnika prof. Franciszka Łukaszczyka

Kwituję odbiór pracy konkursowej znaczonej liczbą rozpoznawczą:
Liczba rozpoznawcza pracy
konkursowej
(5 cyfr)

Poronin, dnia ................ 2022 r.

…………………………………………………………………………………………………

KARTA
ZGŁOSZENIA PRACY KONKURSOWEJ
Konkurs Rzeźbiarski
na projekt pomnika prof. Franciszka Łukaszczyka

Kwituję odbiór pracy konkursowej znaczonej liczbą rozpoznawczą:
Liczba rozpoznawcza pracy
konkursowej
(5 cyfr)

Poronin, dnia ................ 2022 r.

Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu Rzeźbiarskiego
na projekt pomnika prof. Franciszka Łukaszczyka

LICZBA ROZPOZNAWCZA PRACY
KONKURSOWEJ

/5 cyfr/
......................................................
(miejscowość i data)

INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM UCZESTNIKA KONKURSU

W przypadku przyznania nagrody pieniężnej w Konkursie Rzeźbiarskim na projekt
pomnika prof. Franciszka Łukaszczyka, przyznaną nagrodę pieniężną należy wypłacić
na podany poniżej numer rachunku:

Numer rachunku bankowego Uczestnika Konkursu

..............................................................................................................................................

………………………….…..………………………...…...........
podpis Uczestnika Konkursu

Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu Rzeźbiarskiego
na projekt pomnika prof. Franciszka Łukaszczyka

......................................................
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU O PRZENIESIENIU NA ORGANIZATORA
AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH I PRAW POKREWNYCH
W PRZYPADKU PRZYZNANIA PRACY KONKURSOWEJ
NAGRODY LUB WYRÓŻNIENIA

.....................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu)

w Konkursie Rzeźbiarskim
na projekt pomnika prof. Franciszka Łukaszczyka
niniejszym oświadczam, że:
1) jestem autorem pracy konkursowej, złożonej w konkursie na opracowanie projektu pomnika prof.
Franciszka Łukaszczyka
2) praca konkursowa stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich,
przez co nie mają miejsca żadne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora
na odpowiedzialność karną lub nansową wobec osób trzecich z tytułu korzystania
lub rozpowszechniania wykonanej przeze mnie pracy konkursowej lub jej części;
3) nie zostały zaciągnięte przeze mnie jakiekolwiek zobowiązania, które ograniczałyby lub wyłączały
możliwość przeniesienia praw przysługujących do wykonanej pracy konkursowej na Organizatora;
4) w przypadku gdyby praca konkursowa została zgłoszona bez umocowania pozostałych
współautorów pracy albo z przekroczeniem takiego umocowania, przyjmuję na siebie
odpowiedzialność wobec Organizatora z tytułu wszelkich roszczeń zgłoszonych przez współautorów
pracy i zobowiązuję się zwolnić Organizatora z takiej odpowiedzialności niezwłocznie po uzyskaniu
informacji o zgłoszeniu roszczeń;
5) praca konkursowa lub jej części, nie znajdują się w posiadaniu osób trzecich i nie istnieje ryzyko
jej niekontrolowanego rozpowszechniania bez zgody Organizatora;
6) przyjmuję także odpowiedzialność za wszelkie roszczenia, których przedmiotem byłaby wykonana
praca konkursowa, a które osoby trzecie mogłyby skierować przeciwko Organizatorowi;
7) z chwilą wypłaty nagrody lub wyróżnienia, przenoszę nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa
majątkowe do sporządzonej pracy konkursowej − pozwalające Organizatorowi na nieograniczone w
czasie korzystanie i rozporządzanie pracą (tak w całości, jak i we fragmentach) na następujących
polach eksploatacji: utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej niezależnie od materiału i
dowolną techniką w celu realizacji zadań związanych z przedmiotem Konkursu, rozpowszechniania
przez publiczne prezentowanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w dowolnym miejscu i czasie, prezentacji w środkach
masowego przekazu i na stronach internetowych Organizatora oraz publikacjach i materiałach
informacyjnych, reklamowych i promocyjnych sporządzonych przez Organizatora − oraz
do nośników, na których praca została przekazana.

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

fi

podpis Uczestnika Konkursu

