
KARTA ZGŁOSZENIA 

APPLICATION CARD 

XXVI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU  CYFROWEJ FOTOKREACJI CYBERFOTO 2023 

The  26 th INTERNATIONAL CONTEST OF DIGITAL  PHOTOCREATION  CYBERFOTO 2023 
 

1.Imię i nazwisko 

   /first name and surname/ 

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

2.Dokładny adres zamieszkania, kod, telefon, e-mail     

  /exact addres, postcode, telephone/ 

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

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

3. Sposób powstania pracy /technika, program graficzny, itp./ 

    /artwork creation manner,[technique, graphic program.etc.]/ 

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

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

4. Godło /emblem/ 

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

5. Tytuły prac /artworks titles/ 

     

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

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

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

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

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

6. . Oświadczam, że jestem autorem prac zgłaszanych na konkurs. Wszystkie części sfotografowanej pracy są 

mojego autorstwa i posiadam prawa autorskie do wszystkich przesłanych zdjęć. 

 

                                                                                                 podpis  …………………                             
 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

PRZEZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W CZĘSTOCHOWIE 

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) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w 

konkursie CYBERFOTO organizowanym przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie w terminie 

02.01.2019r. do 12.04.2019r.  Jednocześnie wyrażam zgodę na to, iż dane osobowe i fotografie,  nadesłane na  

konkurs wraz z prawami autorskimi są przechowywane w archiwum ROK w Częstochowie, a moje prace 

konkursowe mogą zostać umieszczone w serwisach internetowych oraz wykorzystane w materiałach 

promocyjnych  

i publikacjach prasowych. Jest to zgodne z realizacją zadań statutowych i promocyjnych Regionalnego Ośrodka 

Kultury w Częstochowie. Prace autorów nadesłane na konkurs nie będą przedmiotem handlu.  

            

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

        (data i podpis) 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie  

z siedzibą przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa, tel. 34 324 46 51; 

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 

ochrony danych pisząc na adres email inspektor@odocn.pl; tel. 602762036; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z uczestnictwem w konkursie CYBERFOTO, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli Pani/Pana zgody; 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie odpowiednich przepisów 

prawa, oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające); 

mailto:inspektor@odocn.pl


5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, 

których podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed 

jej cofnięciem; 

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy  

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz potrzeb informacyjnych  

i promocyjnych ROK w Częstochowie;  

7) Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie CYBERFOTO; 

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

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

                                  
                                                                                                                                    podpis autora 

                                                                                                                                                          /author’s signature/ 

 


