
Formularz Zgłoszeniowy w Konkursie Wielka Pozytywka 

Uwaga! 

Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Konkursie, dla swej ważności i skuteczności, wymaga wysłania Pracy 

Konkursowej (filmik rodzinny) oraz formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika Konkursu, w Czasie Trwania 

Konkursu tj. w terminie od 00:00:00 dnia 25.08.2020 roku, a godz. 23:59:59 dnia 15.09.2020.  

1. Oświadczam, że chcę wraz z moja rodziną, którą reprezentuję, wziąść udział w Konkursie „Wielka Pozytywka” 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Wielka Pozytywka”  

3. Oświadczam, że jest to jedyna Praca Konkursowa w Konkursie „Wielka Pozytywka” naszej rodziny, którą 

reprezentuję. 

4. Oświadczam, że jestem autorem lub współautorem Pracy Konkursowej zgłoszonej do Konkursu.  

5. Oświadczam, że wyrażam zgodę w imieniu swoim i mojej rodziny, która bierze udział w Konkursie „Wielka 

Pozytywka”, na przetwarzanie naszych danych osobowych umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym w celach 

związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu i akceptuję kaluzulę RODO zamiszczącą w pkt. 

5(poniżej): 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - informujemy, że:  

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Fundacja Kultury Pozytywka, 85-866 Bydgoszcz, ul. Zofii Nałkowskiej 7/11, tel. 
517949427, adres e-mail: pozytywka.fundacja@gmail.com  

2. W sprawie swoich danych osobowych może kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną na adres pozytywka.fundacja@gmail.com  

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w zależności od celu przetwarzania.  
a. Cel przetwarzania: przeprowadzenie Konkursu „Wielka Pozytywka” 

b. Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze.  

4. Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa.  

5. Dane osobowe przechowywane będą do 10.10.2020 od ich zebrania.  

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez fundację, każdej osobie przysługują następujące prawa:  

a. prawo żądania dostępu do danych osobowych,  

b. prawo żądania ich sprostowania,  

c. prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO),  

d. prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.  
7. W celu realizacji swoich praw odnośnie zmiany danych każda osoba powinna zwrócić się do fundacji z odpowiednim wnioskiem, który 

kierować można drogą elektroniczną na adres e-mail fundacji bądź inspektora ochrony danych lub listownie na adres instytucji. Fundacja 

zrealizuje przysługujące osobie prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na fundacji nie będzie ciążył obowiązek prawny 
wynikający z odrębnych przepisów zwalniający fundację z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca wniosek 

otrzyma pisemną lub elektroniczną informacje o powodach nie zrealizowania przysługującego jej prawa.  

8. Każdej osobie, która uzna, że fundacja przetwarza jej dane w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych 
osobowych ze względu na miejsce pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium 

Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak zgody na ich podanie wyklucza możliwość uczestnictwa w wydarzeniu.  

10. Dane osobowe zebrane przez fundację będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych tj. przy pomocy programów 
komputerowych.  

Instrukcja: Należy formularz zgłoszeniowy wydrukować, wypełnić, podpisać, zeskanować i wraz z plikiem filmowym wykonanym 

smartfonem lub tabletem wysłać elektronicznie za pomocą Messengera: Pozytywka Festiwal lub na adres mailowy 

pozytywka.fundacja@gmail.com 

Imię i Nazwisko zgłaszającego ………………………………………………….. 

Mail kontaktowy/ lub z którego dokonano zgłoszenia ……………………………………………………………….. 

Miejsce i Data ………………………………………………………………………….. 

 

Czytelny Podpis ……………………………………………………………………….. 

mailto:pozytywka.fundacja@gmail.com

