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„WOLA – MOJA DZIELNICA”

NAZWISKO I IMIĘ

ADRES

TELEFON

ROK URODZENIA

OPIS PRACY

     Oświadczam, że praca została przygotowana przeze mnie (zakreślić właściwe)
- indywidualnie
- we współpracy z przedstawicielem innego pokolenia:
 …………………………………………………………………………………………

…………………………………….                                           ………………...…………………………..
          data                                                                         podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Wola  m.  st.  Warszawy moich  danych  osobowych w powyższym zakresie  w
celach uczestnictwa w konkursie.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-łem poinformowany, że:

 podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do przystąpienia
i udziału w konkursie

 przysługuje  mi   prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  ich  poprawienia,
ograniczenia  przetwarzania  oraz   prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym
momencie.

…………………………………                                             ………………...…………………………..
              data                                                                       podpis
    

Wyrażam zgodę na:
     nieodpłatne  używanie,  wykorzystanie  i  rozpowszechnianie  mojego  wizerunku,

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii)
przez  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  Dzielnicy  Wola  m.  st.  Warszawy  na  potrzeby
konkursu.



    Niniejsza  zgoda  jest  nieodpłatna,  nie  jest  ograniczona  ilościowo,  czasowo  oraz
terytorialnie. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do rożnego rodzaju
form  elektronicznego  przetwarzania,  kadrowania  i  kompozycji,  a  także  zestawiany
z  wizerunkami  innych  osób.  Niniejsza  zgoda  obejmuje  wszelkie  formy  publikacji,
w  szczególności  rozpowszechnienie  w  Internecie  oraz  zamieszczenia  w  materiałach
promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie dla mnie
obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

wyrażam zgodę

nie wyrażam zgody

…………………………………                                             ………………...…………………………..
              data                                                                       podpis

    
    Wyrażam zgodę na:

publiczną  prezentację  mojej  pracy  wraz  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  (w  tym:
w ewentualnie wydanym folderze  pokonkursowym)

wyrażam zgodę

nie wyrażam zgody

…………………………………                                             ………………...…………………………..
              data                                                                       podpis

Wyrażam zgodę na:
wykorzystanie pracy do celów promocji OWS wraz  z podaniem imienia i nazwiska, jako
uczestnika konkursu

wyrażam zgodę

nie wyrażam

…………………………………                                             ………………...…………………………..
              data                                                                       podpis

Wyrażam zgodę na:
podanie do publicznej wiadomości danych dotyczących mojej osoby w zakresie imienia
i  nazwiska,  jako uczestnika konkursu (w tym: podczas uroczystości  podsumowującej
konkurs, Internet)

wyrażam zgodę

nie wyrażam

…………………………….                                        …………………………..
                 data                                                 podpis



 Zrzekam się prawa nadzoru, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.
 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z póź. zm.)
nad sposobem korzystania z pracy zgłoszonej do konkursu.

zrzekam się

nie zrzekam się

…………………………..                                                          …………………………..
                 data                                                            podpis

    Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną, o której mowa w art. 13
RODO (stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu).

…………………………………                                             ………………...…………………………..
              data                                                                       podpis


