Załącznik nr 2 – Oświadczenie Autora

OŚWIADCZENIE AUTORA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wynikającym
z uczestnictwa w Konkursie fotograficznym oraz oświadczam, że zapoznałe(a)m się
z następującymi informacjami:
1) administratorem przesłanych danych osobowych jest Fundacja Dorastaj z Nami,
z siedzibą przy ul. Ogrodowa 7, 00-893 Warszawa, wpisana do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000361265, NIP 5252487228, REGON 142499736 oraz
Defence24 Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Chłodna 64 lok. 18, 00-872 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000427851, NIP 1132857583,
REGON 146224999;
2) administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa
informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzanych danych osobowych,
z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
……………………………
3) Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych w Rozporządzeniu 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, zwanego dalej
Rozporządzeniem 2016/679;
4) dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji
i przeprowadzenia Konkursu, w związku z ewentualnym rozpowszechnianiem
i publicznym udostępnianiem fotografii zgłoszonych do Konkursu, a także w celu
prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych;
5) podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na ich przetwarzanie;
6) dane będą przetwarzane przez czas przechowywania dokumentów wynikający
z przepisów archiwizacyjnych oraz wykorzystywania materiałów filmowych
i fotograficznych, na których utrwalono wizerunek;
7) mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8) mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
9) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw
związanych z ochroną danych osobowych, gdy jako uczestnik Konkursu
fotograficznego uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia 2016/679, a także innych aktualnie obowiązujących aktów
prawnych o ochronie danych osobowych;
10) podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie
fotograficznym. W przypadku niepodania danych lub niewyrażenia zgody
na utrwalanie i przetwarzanie wizerunku uczestnictwo będzie niemożliwe;
11) przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne
ze względu na obowiązujące wewnętrzne procedury;

12) zezwalam na wykorzystanie mojego imienia i nazwiska w celu informowania
(także w mediach) o wynikach konkursu, a także w celu oznaczenia autorstwa
fotografii, bez względu na formę udostępniania, rozpowszechniania i publikacji;
13) wyrażam
zgodę
na
nieodpłatne
używanie,
wykorzystywanie
i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką
na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej)
na potrzeby Konkursu fotograficznego. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie
formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie oraz
zamieszczanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych;
14) oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………
/Data i czytelny podpis/

