KONKURS POTRAW „SMAKI ZAMOŚCIA I ROZTOCZA”
5 czerwca 2021 r., Zamość, Rynek Wielki
FORMULARZ ZGŁOSZENIA POTRAWY
/dla jednej potrawy jedna karta/
Nazwa potrawy:

Opis potrawy i nawiązanie do tradycji kulinarnej Zamościa i Roztocza:

DANE UCZESTNIKA:
Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Kontakt:

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu.

Klauzula ogólnej zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych: Zamojski Dom
Kultury w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Partyzantów 13 oraz Lokalna Organizacja Turystyczna „Zamość i Roztocze”, 22-400
Zamość, ul. Łukasińskiego 2E. Swoje dane podaję dobrowolnie i zapewniam, że są zgodne z prawdą. Zapoznałem się z treścią
klauzuli informacyjnej, w tym z informacjami o celu i sposobach przetwarzania moich danych, jak również przysługujących mi
prawach szczególnie dostępu do treści moich danych i ich poprawiania. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w
dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.

.............................................................
data, czytelny podpis

Klauzula zgody na przetwarzanie wizerunku:
Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880)
oświadczam, że wyrażam Zamojskiemu Domowi Kultury z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 13 oraz Lokalnej Organizacji
Turystycznej „Zamość i Roztocze”, 22-400 Zamość, ul. Łukasińskiego 2E bezterminową zgodę na rozpowszechnianie, na zasadach i
w sposób określony w niniejszym oświadczeniu, mojego wizerunku stanowiącego. Jestem świadomy, że w związku z prowadzoną
działalnością Zamojskiego Domu Kultury i LOT zgoda upoważnia te instytucje do rozpowszechniania mojego wizerunku w celach
informacyjnych poprzez udostępnienie bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w środkach masowego przekazu, w tym
mediach społecznościowych. Tym samym wyrażam zgodę na dokonanie zmian i modyfikacji zdjęcia , niezbędnych do jego
rozpowszechniania, polegających na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne podobne modyfikacje) oraz na
wkomponowaniu wizerunku w inne utwory, z zastrzeżeniem, że nie mogą one zniekształcać mojego wizerunku. Tak dokonane zmiany
i modyfikacje nie wymagają odrębnej zgody.
Zgoda obejmuje moje imię i nazwisko, wizerunek, dane kontaktowe służące do utrzymywania kontaktów w związku z wykonywaną
pracą i zadaniami. Zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach dostępu do tych danych osobowych i ich poprawiania.
………………………….
(data, czytelny podpis)

