
 
Załącznik nr 1 b) 

Do Regulaminu konkursu  
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Do konkursu na gadżet promocyjny Województwa Małopolskiego 

Kategoria: „Boże Narodzenie po małopolsku” 

 

Imię i nazwisko autora/nazwa podmiotu*  

Adres do korespondencji  

 

Imię i nazwisko osoby reprezentującej 
podmiot   

 

Numer telefonu  

Adres e –mail  

Tytuł pracy/opis (max 100 znaków)  

Szacunkowa cena brutto  

 
Oświadczenia : 
1. Oświadczam,  że: jestem autorem zgłoszonej pracy konkursowej/podmiot, który reprezentuję posiada pełnię praw 
autorskich do zgłoszonej pracy konkursowej* oraz, ze nie narusza ona  jakichkolwiek praw osób trzecich, ani 
obowiązujących przepisów prawa.  
2. Oświadczam,  że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu. 
3. Wyrażam zgodę na prezentowanie ww. pracy w ramach wystawy pokonkursowej oraz na jej  publikację w materiałach 
promocyjnych Organizatora oraz w dokumentacji Konkursowej na wszystkich polach eksploatacji (m. in. w materiałach  
drukowanych, Internecie, broszurach, plakatach oraz innych kanałach służących promocji  Konkursu i Organizatora).  
4. Wyrażam zgodę na zawarcie umowy na udzielenie licencji do zgłoszonej na Konkurs pracy na Organizatora na warunkach 
określonych w regulaminie.   
5. W przypadku niezgodności z prawdą ww. oświadczenia zgadzam się ponieść całkowitą  i wyłączną odpowiedzialność z 
tego tytułu, w szczególności zobowiązuję się pokryć w całości ewentualną szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty z 
tym związane.   
6. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią. 
…………………………                                                                     …………………………  
(data i miejsce)                                                         (podpis autora/osoby reprezentującej*)  

 
-* - niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

UCZESTNIKA KONKURSU NA GADŻET PROMOCYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  

Dane osobowe zawarte w Karcie Zgłoszenia do konkursu, będą przetwarzane przez Marszałka 
Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres  
do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, wyłącznie w celu realizacji działań związanych  
z przeprowadzeniem ww. Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm).  

Dane będą udostępniane innym odbiorcom - na podstawie niniejszego oświadczenia Uczestnik 
Konkursu wyraża zgodę na publikowanie i prezentowanie swojego imienia i nazwiska oraz pracy  
w mediach, na konferencjach i wystawach pokonkursowych.    

 Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu. 

 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w w/w karcie zgłoszenia. 

Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości 
wzięcia udziału w Konkursie.   

 

 

……………………………………………………    

                   imię i nazwisko  

      /proszę wypełnić drukowanymi literami/ 

   
.....……………………………………………. 

             data i czytelny podpis uczestnika  

 

* niepotrzebne skreślić 
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