
 
 

 
 

KATEGORIA FILM 
Karta zgłoszenia  Uczestnika  do KONKURSU z dziedziny kultury 

pn.  „TALENTY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2020” 
 pod Honorowym Patronatem  

Anny Hetman Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój 
 

imię i nazwisko – pseudonim artystyczny, lub nazwa formacji, zespołu w przypadku udziału  
grupowego - dane przedstawiciela, lidera:  
(drukowane litery)…………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Wiek  ……………………….           

W przypadku formacji, zespołu  – Uczestnik Zbiorowy wiek od …………………….…..do ……………………. 

Ilość  osób …………………… 

Kategoria  wybranego dzieła, utworu – krótki opis 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

kontakt e-mail ………………………………………………………………… nr telefonu: ……………………………………….. 

Dodatkowa informacja - krótka charakterystyka  Uczestnika / grupy pod względem 
artystycznym 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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



 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

1. Uczestnik konkursu oświadcza, że prezentowany występ, dzieło jest 
oryginalne i wolne od wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich. W razie, gdy wobec 
Organizatora zostaną zgłoszone roszczenia, Uczestnik zobowiązuje się zaspokoić roszczenia osób 
trzecich i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tego tytułu. 

2. Uczestnik jest mieszkańcem Jastrzębia-Zdroju. 
3. Uczestnik przyjmuje i zgadza się z warunkami uczestnictwa określonymi w Regulaminie 

pn.  „TALENTY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2020”. 
4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika konkursu przez 

Organizatora zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE)2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych      
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku                 
z powyższym Organizator informuje, że: 
a).  Administratorem danych osobowych jest Gmina Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez 
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60. 
b).  Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest Naczelnik Biura ds. 
Zarządzania Jakością, tel. 32/47 85 174. 
c). Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu z dziedziny kultury. 
d). Dane osobowe przetwarzane będą przez upoważnionych pracowników administratora 
danych osobowych. 
e). Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 
8 marca 1990. 
f). Przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo poprawy treści 
swoich danych osobowych. 
g). Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) wieczyście zgodnie z kategorią 
archiwalną A. 
h). Podanie danych osobowych jest wymogiem. W przypadku niepodania danych osobowych. 
Organizator wezwie Uczestnika konkursu do uzupełnienia dokumentów, zawierających wymagane 
dane osobowe. 
i). Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
j). Właścicielowi danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do PUODO 
 z siedzibą w Warszawie w przypadku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów  
 o ochronie danych osobowych.  

5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikowanie utworów,  zgłoszonych do konkursu bez 
wynagrodzenia, w celu promocji konkursu.   

 

 

Jastrzębie-Zdrój, dnia ………………… 2020 r.                      ……………………………………………. 

Podpis uczestnika konkursu 


