KARTA UCZESTNIKA KONKURSU „SZKŁO W FORMIE”
ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „SZTUKA DO RZECZY. DESIGN W KRAKOWIE”

IMIĘ I NAZWISKO:

TEL. KONTAKTOWY:

ADRES E-MAIL:

MACIERZYSTA
UCZELNIA:

DANE DOTYCZĄCE PRACY KONKURSOWEJ

OPIS PROJEKTU:

WYMIARY:

KOLORYSTYKA:

UWAGI:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia PEiR (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) informujemy, iż Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa. Inspektorem Ochrony Danych w ICiMB jest Pan Bartosz
Chłopek, adres email: iod@icimb.pl, adres korespondencyjny: Bartosz Chłopek, Inspektor

Ochrony Danych, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, O/Kraków, ul. Cementowa 8,
31-983 Kraków.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu,
promocji konkursu oraz publicznego informowania o jego przebiegu i wynikach, tj. m. in. w
materiałach drukowanych, Internecie (www.icimb.pl, www.lipowa3.pl, strony internetowe
partnerów konkursu, media społecznościowe – Facebook, Instagram), broszurach, plakatach
oraz innych kanałach służących promocji konkursu i Organizatora. Dane przetwarzane będą
także w celu zawarcia umowy komisowej w przypadku zwycięstwa w konkursie.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny w celach
archiwizacyjnych, kontrolnych i rozliczeniowych.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału
w konkursie.
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w ramach umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym podmiotom świadczącym na rzecz
Administratora usługi informatyczne oraz prawne, a także innym podmiotom na podstawie
obowiązujących przepisów.

Kraków ........................

podpis .....................................

Wyrażam zgodę na publikację mojej pracy wraz z imieniem i nazwiskiem na stronach internetowych,
w mediach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych Instytutu Ceramiki i Materiałów
Budowlanych.

Kraków ........................

podpis ....................................

