
 

 

 
    

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W VIII KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 

„RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA I KRAJOBRAZOWA  

BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO I OTULINY” 
 

Godło…………………………………………………………………………………………………….………..……………… 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………….………….………………………  

Adres…………………………………………………………………………………………………………………..……..….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………....… 

Nr telefonu……………………………………………………………………………….. 

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

Rok urodzenia ……………………………………………………………………………. 

Skąd dowiedziałem/am się o konkursie  fotograficznym……………………………………………………………………. 

  

Lp. Tytuł pracy Ilość zdjęć 
Ewentualny komentarz autora do 
zdjęcia/opis/miejsce wykonania 

1 

  
  
 
  
  

  

2 

  
  
  
 
  

  

3 

  
  
  
 
  

  

4 

  
  
  
 
  

  

 
KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE  

 



 

 

 
    

 

 

 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, 

data urodzenia, dane kontaktowe (adres zamieszkania, e-mail, telefon), wizerunek, 

przez administratora  tj. Bieszczadzki Park Narodowy z siedzibą w Ustrzykach Górnych 19, 

38-713 Lutowiska, w celu: uczestnictwa w konkursie fotograficznym nt. „Różnorodność 

biologiczna i krajobrazowa  Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny”, co wiąże 

się z: opublikowaniem wizerunku, imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz 

informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora                     

i w publikacjach wydawniczych oraz w innych środkach masowego przekazu, na po-

trzeby związane z podaniem wyników Konkursu oraz prowadzenia korespondencji  z 

uczestnikiem konkursu.  

Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam 

prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgod-

ność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

 

Data ……….. ……………………..Miejscowość ………………………… 

 

……………………………….. 

                                                                                                          (podpis) 



 

 

 
    

 

 

 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie: imię, na-

zwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (adres zamieszkania, e-mail, telefon), wize-

runek, 

przez administratora  tj. Bieszczadzki Park Narodowy z siedzibą w Ustrzykach Górnych 19, 

38-713 Lutowiska, w celu: uczestnictwa w konkursie fotograficznym nt. „Różnorodność 

biologiczna i krajobrazowa  Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny”, co wiąże 

się z: opublikowaniem wizerunku, imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz 

informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora                     

i w publikacjach wydawniczych oraz w innych środkach masowego przekazu, na po-

trzeby związane z podaniem wyników Konkursu oraz prowadzenia korespondencji  z 

uczestnikiem konkursu.  

Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam 

prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgod-

ność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

 

 

Data ……….. ……………………..Miejscowość ………………………… 

 

……………………………….. 

                                                                                                          (podpis) 



 

 

 
    

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Bieszczadzki Park Narodowy zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) in-

formuje, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bieszczadzki Park Narodowy                 

z siedzibą w Ustrzykach Górnych 19 38-713 Lutowiska, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bieszczadzkim Parku Narodowym możliwy jest 

pod numerem tel. 724750052 lub adresem email ebrodowicz@bdpn.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: uczestnictwa w konkursie foto-

graficznym nt. „Różnorodność biologiczna i krajobrazowa  Bieszczadzkiego Parku 

Narodowego i otuliny” (ogłoszenie wyników, prezentacji wystawy, wydanie kata-

logu)   na podstawie  Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: brak   

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres: 10 lat  

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,         

w tym profilowaniu, 

7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesie-

nia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  

8) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cof-

nięciem  

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani 

dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporzą-

dzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, 

10) podanie danych osobowych jest: dobrowolne jednakże niepodanie danych w zakresie 

wymaganym przez administratora może skutkować wykluczeniem z udziału w konkur-

sie gdyż jest  warunkiem uczestnictwa w konkursie zapisanym w regulaminie. 

11)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji mię-

dzynarodowej. 

 

http://www.giodo.gov.pl/pl/1520284/9745
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