
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do regulaminu 
Akcji pod nazwą  
„II Kurpiowskie Grzybobranie”  

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU  

W „II KURPIOWSKIM GRZYBOBRANIU” 

 

Dane uczestnika Akcji: 

Imię:   ………………………………………................................................................................................ 

Nazwisko:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

□ uczestnik indywidulany 

□ drużyna       nazwa drużyny ………………………………………………………………………………………………………………….. 

* drużyna może liczyć maksymalnie 4 osoby 

 

 

Data …………….………………………                                                                     ……………………………………………… 
                          (czytelny podpis uczestnika Akcji) 

 

 

 

 

  



 
Załącznik nr 2 do regulaminu 
Akcji pod nazwą  
„II Kurpiowskie Grzybobranie”  

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 

Ja niżej podpisany(a)……………………………………………………….…………....., zgodnie z art. 6 ust 1 lit a) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w postaci wizerunku oraz imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu e-mail w związku z udziałem                        

w Akcji „II Kurpiowskie Grzybobranie”. 

 

Zgoda na publikacje mojego wizerunku oraz imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania obejmuje: 

 Nieodpłatne przetwarzanie i publikację wizerunku, bez ograniczenia czasowego, w materiałach 

informacyjnych i reklamowych dotyczących Akcji.  

 Uczestnik udziela w/w zgody nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie 

utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnienie 

jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, wprowadzenia do pamięci 

komputera i sieci multimedialnej, zwielokrotnianie, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, 

a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym, zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, 

plakatach, publikowanie zdjęć Uczestnika z udziału w zawodach.  

Cofniecie powyższej zgodny skutkuje wykluczeniem z udziału w Akcji i zwrotem przyznanej nagrody.                                                                                                                                                              

 

Data ………………………………                                                                             …………………………………………………………… 

                        (czytelny podpis uczestnika konkursu) 

      

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że : 
1. Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Łyse, Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse. 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych znajdą Państwo na stronie Urzędu Gminy, kontakt możliwy 

jest pod e-mailem: iod@gminalyse.pl. 
3. Państwa dane osobowe: 

- wizerunek, imię, nazwisko, miejscowości zamieszkania w zakresie uczestnictwa w Akcji będą przetwarzane 
w celu promocji wydarzenia na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody art. 6 ust 1 lit. a) RODO.  
- imię, nazwisko, adres, telefon i adres e-mail będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Akcji (rejestracji 
uczestników) na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody art. 6 ust 1 lit. a) RODO.  
Zgoda może być cofnięta bez wpływu na zgodność przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody przed 
jej wycofaniem. Podanie danych jest warunkiem niezbędnym wzięcia udziału w Akcji. 

4. Odbiorą danych będą dostawcy strony internetowej i innych usług dla urzędów i współorganizatorów Akcji. 
Zamieszczone dane (imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania) będą publicznie dostępne. Dane będą 
przetwarzane przez okres 5 lat (publikacja na stronie urzędu i stronach współorganizatorów akcji). 

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, sprzeciwu, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania. 

6. Przysługuje Państwu prawo skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,   
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

7. Dane osobowe nie będą automatycznie przetwarzane ani profilowane. 
8. Dane nie będą przekazywane poza obszar UE. 

mailto:iod@gminalyse.pl

