FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE NA MAŁĄ FORME RZEŹBIARSKĄ
PT. „EGZOTYCZNI ŚPIEWACY”
Należy wypełnić drukowanymi literami

IMIĘ
NAZWISKO
WIEK
NR TELEFONU
ADRES

Ja niżej podpisany opiekun prawny ww. dziecka wyrażam zgodę na jego udział w konkursie na
małą formę rzeźbiarską, pt. „Egzotyczni śpiewacy” organizowanym przez ZOO Wrocław sp. z o.o. z
siedzibą we Wrocławiu przy ul. Z. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław.
Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że:
a. Administratorem podanych danych osobowych jest ZOO Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław;
b. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Spółce to e-mail: iod@zoo.wroc.pl;
c. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu na małą formę
rzeźbiarską, pt. „Egzotyczni śpiewacy” przez ZOO Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
przy ul. Z. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław jako niezbędne do realizacji zobowiązań
związanych z udziałem w tym Konkursie na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
d. Dane tj. imię, nazwisko oraz wiek uczestników i miejscowość, podane zostaną na stronie
internetowej Administratora Danych w związku z ogłoszeniem wyników konkursu oraz przy
prezentacji prac na terenie Administratora Danych zgodnie z regulaminem konkursu, pozostałe
dane nie będą udostępniane innym odbiorom ani w inny sposób; mogą zostać udostępnione
wyłącznie podmiotom na podstawie przepisów prawa;
e. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
f. Podane dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konkursu oraz przez czas
prezentacji prac zgodnie z regulaminem konkursu, a także po jego zakończeniu w celach
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych
i rachunkowych, archiwizacyjnych.
g. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
h. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
i. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania spowoduje, że ZOO
Wrocław Sp. z o.o. nie będzie mogło przyjąć zgłoszonej pracy do konkursu.
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin konkursu na małą formę rzeźbiarską, pt.
„Egzotyczni śpiewacy” udostępniony na stronie internetowej ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.
Oświadczam, że ww. dziecku przysługują autorskie prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy
konkursowej i udzielam ZOO Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Z. Wróblewskiego 1-5,
51-618 Wrocław nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji wyłącznej na
wykorzystanie pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:

- utrwalenie pracy w formie fotografii,
- druk lub powielenie ww. fotografii w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie;
- upublicznienie lub używanie ww. fotografii w Internecie, w tym na stronie internetowej
www.zoo.wroclaw.pl oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np.
nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do
pamięci komputera);
- prezentowanie pracy na wystawach pozostających w związku z celami konkursu oraz działalnością
ZOO Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Z. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław,
oraz nieodpłatnie przenoszę na ZOO Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Z.
Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław prawo własności przesłanego egzemplarza pracy konkursowej.
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