KARTA IDENTYFIKACYJNA UCZESTNIKA KONKURSU
1. Imię i nazwisko ............................................................................................................................
2. Dane adresowe:
adres korespondencyjny..................................................................................................................
telefon .............................................................................................................................................
e-mail) ..............................................................................................................................................
Oświadczam, że złożona przeze mnie praca przechodzi na własność firmy Remex sp. z o.o. sp. k. , ul. Grobelnego 2,
05-300 Mińsk Mazowiecki wraz z autorskimi prawami majątkowymi.
Majątkowe prawa autorskie przenoszone są w sposób nieograniczony w czasie i przestrzeni.
Praca, o której mowa wyżej, może być wykorzystana na następujących polach eksploatacji:
- wystawienie l w miejscu publicznym;
- wprowadzenie do pamięci komputera;
- rozpowszechniania na dokumentach, umowach, stronie www, portalach internetowych, wizualizacjach, banerach

Upoważniam jednocześnie Remex sp. z o.o. sp. k. , ul. Grobelnego 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki do wykonywania
autorskich praw osobistych. Majątkowe prawa autorskie przechodzą na Remex sp. z o.o. sp. k. z dniem ogłoszenia
zwycięstwa mojej pracy w konkursie fotograficznym

.......................................................................
(data i czytelny podpis uczestnika konkursu)

OŚWIADCZENIA
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w karcie identyfikacyjnej w celu
wzięcia udziału w Konkursie. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadom (-a) dobrowolności podania danych oraz
że zostałem poinformowany (-a) o prawie wglądu do podanych danych i możliwości ich poprawiania.
2. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie
Konkursu.
3. Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatora:
• administratorem danych osobowych uczestników jest Remex sp. z o.o. sp. k. , ul. Grobelnego 2,
05-300 Mińsk Mazowiecki, kontakt: biuro@remex.pl
• administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty
elektronicznej: biuro@remex.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD;
• dane osobowe uczestników przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie dobrowolnej
zgody wyrażonej przez uczestnika, który ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej
wycofaniem w celu wzięcia udziału w konkursie;
• dane osobowe uczestników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących
przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych;
• dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres trwania konkursu oraz w celach archiwalnych przez
okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 r. poz.
164 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
• podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia działu w konkursie;
• w odniesieniu do danych osobowych uczestników decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
• uczestnicy posiadają:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
• uczestnikom nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

.......................................................................
(data i czytelny podpis uczestnika konkursu)

