Załącznik do "Regulaminu konkursu szkolnego Oszczędzanie to marzeń spełnianie"
Szkolny konkurs literacki "Oszczędzanie

to marzeń spełnianie"

organizowany przez
Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
Imię i nazwisko uczestnika konkursu
...............................................................................................................................................
Adres
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
1. Oświadczam, że Uczestnik jest autorem pracy zgłoszonej do konkursu i posiada
autorskie prawa majątkowe do wiersza i przenosi je na Organizatora w zakresie
niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania
jego opracowania w stopniu, jaki Organizator uzna za stosowny. Autorskie prawa
majątkowe zostają przez Uczestnika konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz
Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy literackiej, wytwarzania techniką
drukarską i cyfrową oraz zapisu magnetycznego;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których projekt utrwalono
wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania projektu wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub
najem oryginału albo egzemplarzy publiczne wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, w tym w materiałach promocyjnych,
reklamowych i wystawach, a także publiczne udostępnianie projektu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym (Internet).
2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu udostępnionym na stronie
www.pmbank.pl i akceptuję warunki w nim zawarte.
................................................................................................................................................
dane rodzica lub opiekuna prawnego (imię i nazwisko, adres)

..................................................................
podpis rodzica lub opiekuna prawnego

..........................................................
miejscowość, data

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie
z siedzibą przy ul. Surażskiej 2, 16-060 Zabłudów (zwany dalej „Administratorem”).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się w
sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@pmbank.pl lub
pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w ustępie 1 powyżej.

3. Dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Konkursu Literackiego
„Oszczędzanie to marzeń spełnianie”.
4. Dane będą udostępniane członkom komisji konkursowej Konkursu Literackiego
„Oszczędzanie to marzeń spełnianie” w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w
Zabłudowie.

5. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 5 lat;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych, otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia tych danych;
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
zajmującego się ochroną danych, którym jest Urząd Ochrony Danych;
8. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa przez Pana/i dziecko w Konkursie
Literackim „Oszczędzanie to marzeń spełnianie”.

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW W/S PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
Zapoznałam/em się z informacją o zbieraniu i przetwarzaniu przez Administratora, danych
osobowych moich i mojego dziecka. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych przez Adminstratora danych osobowych moich i mojego dziecka w zakresie
potrzebnym do realizacji Konkursu Literackiego „Oszczędzanie to marzeń spełnianie”,
zgodnie z Rozporządzeniem 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.

..............................……………………………………
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

