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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu EMPATIA 2021
1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
W trybie art. 6 ust. 1 lit. a 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), zwanego dalej RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie
w niniejszym formularzu zgłoszeniowym danych osobowych, przez Organizatora Konkursu - Centrum Dialogu
im. Marka Edelmana w Łodzi i Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ul. Wojska
Polskiego 121 Łódź, w następujących celu:
1) realizacją Konkursu EMPATIA 2021, zwanego dalej Konkursem
wyrażam zgodę

nie wyrażam zgody

2) promocją Konkursu EMPATIA 2021, tj. podanie mojego imienia i nazwiska, informacji dotyczącej
uczelni oraz moich osiągnięć przy informacji o Konkursie
 na stronach internetowych Organizatorów
wyrażam zgodę

nie wyrażam zgody

 w mediach społecznościowych Organizatorów
wyrażam zgodę

ie wyrażam zgody

 publikacjach drukowanych oraz elektronicznych (w tym w prasie i w mediach tradycyjnych
polskich i zagranicznych oraz katalogu pokonkursowym)
wyrażam zgodę

nie wyrażam zgody

__________________________________________________
https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/update - deklarujący zapewnia administratora o znajomości
regulaminu i zasad korzystania z portalu facebook

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu EMPATIA 2021
2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH
Uczestnik Konkursu EMPATIA 2021 oświadcza niniejszym, że zgłoszona przeze mnie praca konkursowa w
ramach ww. Konkursu jest mojego autorstwa i przysługują mi w stosunku do tej pracy wyłączne i
nieograniczone prawa majątkowe i osobiste. Uczestnik oświadcza, że praca konkursowa jest utworem w
pełni samodzielnym, nie inspirowanym cudzymi utworami oraz nie narusza żadnych praw osób trzecich, w
tym w szczególności autorskich praw majątkowych osób trzecich. Uczestnik zobowiązuje się niniejszym do
zaspokojenia wszelkich ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikłych z naruszenia przysługujących im
praw autorskich do pracy konkursowej a także zobowiązuje się zwolnić Centrum Dialogu im. Marka
Edelmana w Łodzi oraz Akademię Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z wszelkiej
odpowiedzialności z tego tytułu wobec osób trzecich w przypadku naruszenia ich praw.
…………………………………..
(data i czytelny podpis)
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu EMPATIA 2021
3. ZGODA NA KORZYSTANIE Z PRZEKAZANYCH MATERIAŁÓW
Uczestnik Konkursu EMPATIA 2021 wyraża niniejszym nieodpłatnie i nieodwołalnie zgodę na korzystanie przez
Organizatora / -ów Konkursu Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi Akademię Sztuk Pięknych im.
Władysława Strzemińskiego w Łodzi z nadesłanych przez Uczestnika materiałów tj. fotografii pracy
konkursowej wraz z jej opisem w celu przeprowadzenia Konkursu EMPATIA 2021 przez Organizatorów
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi oraz Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie ww. materiałów w związku z przeprowadzeniem Konkursu
w materiałach drukowanych związanych z ww. Konkursem, publikacjach w prasie i mediach ogólnopolskich
i lokalnych, materiałach elektronicznych w tym publikacjach w prasie i mediach ogólnopolskich i lokalnych, na
stronach internetowych Organizatora, na profilu Facebook Organizatora, wprowadzanie do pamięci
komputera i utrwalania utworów na nośnikach elektronicznych. Zgoda jest udzielona na czas nieokreślony.
wyrażam zgodę

nie wyrażam zgody

…………………………………..
(data i czytelny podpis)

Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu EMPATIA 2021
4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODY NA PRZEDSTAWIENIE
ZGŁOSZONEJ PRACY
Uczestnik Konkursu EMPATIA 2021 wyraża niniejszym nieodpłatnie zgodę na przedstawienie przez
Organizatorów Konkursu zgłoszonej przez niego pracy konkursowej w ramach Konkursu EMPATIA 2021,
na stronach internetowych Organizatora w związku z organizacją Konkursu, w katalogu związanym z ww.
Konkursem oraz na ekspozycję pracy konkursowej Uczestnika w trakcie trwania Konkursu EMPATIA
2021także po jego zakończeniu w związku z wystawami pokonkursowymi.
wyrażam zgodę

…………………………………..
(data i czytelny podpis)

nie wyrażam zgody
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Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu
5. Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017, poz.
880) wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na fotografiach stanowiących
dokumentację fotograficzną z wręczenia nagród w Konkursie EMPATIA 2021 przez Organizatorów konkursu tj.
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi i Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi we wszelkich materiałach dotyczących Konkursu EMPATIA 2021 tj. w materiałach drukowanych w tym
w katalogu wydawanym przez Organizatorów związanym z ww. Konkursem, w publikacjach w prasie i mediach
ogólnopolskich i lokalnych, materiałach elektronicznych w tym publikacjach w prasie i mediach ogólnopolskich
i lokalnych, na stronach internetowych Organizatora, na profilu Facebook Organizatorów, wprowadzanie do
pamięci komputera i utrwalania utworów na nośnikach elektronicznych z zastrzeżeniem, że fotografie
zawierające wizerunek będą wykorzystywane zawsze w kontekście Konkursu EMPATIA 2021
wyrażam zgodę

nie wyrażam zgody

…………………………………..
(data i czytelny podpis)

Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu

6. Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Konkursu EMPATIA 2021
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu EMPATIA 2021
i akceptuję w pełni jego zapisy.
wyrażam zgodę

…………………………………..
(data i czytelny podpis)

nie wyrażam zgody
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Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu
7. Oświadczenie, że osoba biorąca udział w konkursie aktualnie
studiuje na Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi
Niniejszym oświadczam, że aktualnie studiuję na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi .

…………………………………..
(data i czytelny podpis)

Wyrażanie zgody z punktów 1–7 ma charakter dobrowolny, jednakże niezbędny dla prawidłowego przeprowadzenia
Konkursu. Brak udzielenia przez Uczestnika zgody w pkt 1–7 uniemożliwi udział wzięcia w konkursie oraz spowoduje,
że jego zgłoszenie nie zostanie przyjęte przez Organizatora.
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Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
oraz Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
w trybie art. 13 ust. 1 i 2 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), zwanego dalej RODO, informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121; 91-726 Łódź, która przetwarza podane dane osobowe zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a
RODO tj. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail : iodo@asp.lodz.pl
3. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym i innych wymaganych dokumentach podczas zgłaszania
się do konkursu przetwarzane będą w celu:
a)
realizacji Konkursie EMPATIA 2021, zwanego dalej Konkursem
b)
promocji Konkursu tj. publikowane na stronach internetowych Organizatora, w mediach
społecznościowych Organizatora (FB, Yotube, Instagram) oraz publikacjach drukowanych oraz
elektronicznych (w tym w prasie i w mediach tradycyjnych polskich i zagranicznych oraz katalogu
pokonkursowym)
4. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej
5. Dane osobowe przekazywane będą podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w związku z realizacją Konkursu, na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, które
wspierają Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi w obsłudze elektronicznej Konkursu. Podmioty te mogą przetwarzać twoje dane
wyłącznie w zakresie wskazanym w ww. umowie powierzenia przetwarzania danych.
6. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu i innych wymaganych dokumentach
podczas zgłaszania się do konkursu będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od daty zakończenia
Konkursu.
7. Każdemu kogo dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości udziału w konkursie
9. Każdemu kogo dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących jego
osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
10. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w Konkursie, niepodanie danych osobowych
spowoduje, że nie będą Pani/Pan mogła/mógł uczestniczyć w Konkursie.
11. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77
RODO tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.
12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Zapoznałam /zapoznałem się z powyższą informacją

____________________________
podpis uczestnika konkursu
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Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
w trybie art. 13 ust. 1 i 2 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), zwanego dalej RODO, informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi ul. Wojska
Polskiego 83, 91-755 Łódź, która przetwarza podane dane osobowe zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO tj. na
podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.
2. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym i innych wymaganych dokumentach podczas zgłaszania
się do konkursu przetwarzane będą w celu:
a)
realizacji Konkursie EMPATIA 2021, zwanego dalej Konkursem
b)
promocji Konkursu tj. publikowane na stronach internetowych Organizatora, w mediach
społecznościowych Organizatora (FB, Yotube, Instagram) oraz publikacjach drukowanych oraz
elektronicznych (w tym w prasie i w mediach tradycyjnych polskich i zagranicznych oraz katalogu
pokonkursowym)
3. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej
4. Dane osobowe przekazywane będą podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Centrum Dialogu im.
Marka Edelmana w Łodzi w związku z realizacją Konkursu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych, które wspierają Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi w obsłudze
elektronicznej Konkursu. Podmioty te mogą przetwarzać twoje dane wyłącznie w zakresie wskazanym w ww.
umowie powierzenia przetwarzania danych.
5. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu i innych wymaganych dokumentach
podczas zgłaszania się do konkursu będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od daty zakończenia
konkursu.
6. Każdemu kogo dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości udziału w Konkursie
8. Każdemu kogo dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących jego
osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
9. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w Konkursie, niepodanie danych osobowych
spowoduje, że nie będą Pani/Pan mogła/mógł uczestniczyć w Konkursie.
10. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77
RODO tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.
11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Zapoznałam /zapoznałem się z powyższą informacją

____________________________
podpis uczestnika konkursu

