
 
 

   
 

Zadanie pn. Akcje informacyjno-edukacyjne zrealizowano 
przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego 

Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” 

 
Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

w Konkursie filmowym 

„Zrób dla Marek coś dobrego, nie pal w piecu byle czego!” 

(proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami) 

Imię i nazwisko uczestnika 

konkursu 
 

Rok urodzenia uczestnika 

konkursu 
 

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy  

Informacja o formacie pliku w 

jakim został zapisany film wraz 

ze wskazaniem sposobu 

opracowania filmu 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że:  

1) podane wyżej dane osobowe są zgodne z prawdą,  

2) praca (film) jest pracą własną i nie była wcześniej nigdzie publikowana, przedstawiana 

i nagradzana w innych konkursach, 

3) zapoznałem się z Regulaminem konkursu i w całości go akceptuję, 

4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów uczestnictwa w 

konkursie oraz informacyjnych i marketingowych Urzędu Miasta Marki,  

5) wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku w celach związanych z 

promocją i informacją o Konkursie (w przypadku nagrodzonych prac za miejsca I, II, III),  

6) osoby utrwalone w filmie, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę 

na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w 

Internecie, 
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7) dysponuję autorskimi prawami majątkowymi do materiałów wykorzystanych w filmie, 

których nie jestem autorem w zakresie umożliwiającym realizację moich zobowiązań 

względem Organizatora, 

8) nieodpłatnie przenoszę autorskie prawa majątkowe do  filmu oraz wyrażam zgodę na 

jego wykorzystanie na polach eksploatacji wskazanych w regulaminie konkursu, 

9) zgłoszony przeze mnie film nie był i nie jest zgłoszony do innego konkursu. 

 

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 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) dalej jako RODO 

informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Marki z siedzibą 

w Markach (05-270) przy al. Piłsudskiego 95, 

2) administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym 

w sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować za 

pośrednictwem adresu mailowego: iod@marki.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora danych osobowych; 

3) celem przetwarzania danych osobowych jest udział w konkursie filmowym „Zrób dla 

Marek coś dobrego, nie pal w piecu byle czego!” dofinansowanym z budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 

Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”, a dane osobowe są 

przetwarzane na podstawie zgody Uczestnika konkursu, to jest na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO, 

4) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą udostępniane  

innym podmiotom, w tym organizacjom międzynarodowym, za wyjątkiem 

podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów, w szczególności organów 

władzy publicznej, sądów, itp. lub podmiotów przetwarzających dane w imieniu 

administratora danych osobowych; 
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5) dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

i zakończenia realizacji konkursu filmowego „Zrób dla Marek coś dobrego, nie pal w 

piecu byle czego!” dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w 

ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu 

MAZOWSZE 2021” oraz w okresie przechowywania dokumentacji archiwalnej 

związanej z jej realizacją ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami; 

6) Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych 

osobowych, a w sytuacjach przewidzianych w przepisach również prawo do 

przenoszenia swoich danych osobowych, ich sprostowania lub zmiany, 

ograniczenia przetwarzania, a także usunięcia swoich danych osobowych, przy 

czym cofnięcie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, których podanie 

nie jest obowiązkowe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych 

danych, które realizowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

7) Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż 

przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa; 

8) podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla uczestnictwa w konkursie 

filmowym „Zrób dla Marek coś dobrego, nie pal w piecu byle czego!” 

dofinansowanym z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu 

MAZOWSZE 2021”; 

9) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 

profilowaniu. 

 

 

 

 

  Miejscowość, data                                           Podpis uczestnika 


