Załącznik nr 1a do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
dla pełnoletniego Uczestnika Konkursu
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Data urodzenia
Telefon
Adres e-mail
Nazwa
szkoły/uczelni
wyższej

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki

……………………………………………….
miejscowość i data

………………………………………………..
czytelny podpis

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
(pełnoletni Uczestnik)
W związku z przystąpieniem do I Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero –
Strategia Prewencji w Rolnictwie” oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w postaci:
imię i nazwisko,
adres zamieszkania,
nr telefonu,
adres e-mail,
data urodzenia,
nazwa szkoły/uczelni wyższej,
wizerunek – w przypadku, gdy film zawiera mój wizerunek lub w razie uzyskania statusu
laureata konkursu w przypadku wręczenia nagrody przez przedstawiciela Organizatora,
Współorganizatorów lub Patrona Honorowego;
przez Organizatora:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a) Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
a także Współorganizatorów Konkursu, Patrona Honorowego Konkursu, patronów medialnych
Konkursu oraz fundatorów nagród, którym dane te zostaną udostępnione, to jest w szczególności:
b)
c)
d)
e)
f)

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
Fundację PGE,
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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;
w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia laureatów i przyznania nagród, w tym
udostępnienia informacji o wynikach konkursu oraz wykorzystania i rozpowszechniania fotografii,
materiałów filmowych oraz pracy konkursowej przez Organizatora, Współorganizatorów, Patrona
Honorowego oraz Patronów Medialnych Konkursu w celach promocji działań prewencyjnych poprzez
upowszechnianie fotografii oraz materiałów filmowych jako elementu budowania pozytywnego
wizerunku Organizatora, Współorganizatorów oraz Patronów Medialnych w przestrzeni publicznej
i w mediach, jak również w celu realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji
i archiwizacji dokumentacji przez Organizatora i Współorganizatorów.
Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w Konkursie. Zgoda może być w każdej
chwili wycofana poprzez przesłanie „oświadczenia o wycofaniu zgody” na adres korespondencyjny
Organizatora (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa)
z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub na adres poczty elektronicznej: iod@krus.gov.pl.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

………………………………………………………
data, miejsce i czytelny podpis uczestnika

