ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
„Nazwij Białobrzeskie Centrum Kultury”
Uwaga: w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mieszkańcy miasta i gminy
Białobrzegi.

Dane Zgłaszającego:
Imię i nazwisko

Nr telefonu lub adres e-mail

Oświadczam, że:
1. Znane mi są warunki konkursu, akceptuję Regulamin konkursu.
2. Ukończyłem/am 18 lat życia i jestem mieszkańcem/mieszkanką miasta i gminy Białobrzegi.
3. Nadesłana propozycja jest wynikiem mojej indywidualnej pracy twórczej, jest wolna od wad
prawnych i nie narusza praw osób trzecich.
4. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych do celów
związanych z organizacją i promocją Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.)
5. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Miasta i Gminy Białobrzegi dostępną pod adresem internetowym:
https://www.bialobrzegi.pl/images/static/rodo-klauzula-bialobrzegi.pdf
6. Oświadczam, iż udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, bez ograniczeń
terytorialnych, do czasu formalnego zakończenia Konkursu, na korzystanie z propozycji nazwy
poprzez udostępnienie członkom Komisji Konkursowej celem dokonania oceny spełnienia
warunków formalnych regulaminu oraz upublicznienie przez Organizatora na stronie
internetowej urzędu. W przypadku wyboru zgłoszonej przeze mnie propozycji nazwy jako
zwycięskiej zobowiązuję się do zawarcia pisemnej nieodpłatnej umowy przenoszącej
majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej w konkursie propozycji nazwy wraz ze zgodą na
wykonywanie praw zależnych i osobistych.
7. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska
przez Administratora – Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi - to jest wyświetlanie,
odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie na stronie www, w social mediach na profilach
administrowanych przez Administratora tylko i wyłącznie w celu promocji oraz w celu publikacji
wyników konkursu. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.

…………………………..……………..…………………………….
(data i podpis)

1. Proponowana nazwa

UWAGA:
1.
2.

3.

4.

Termin składania zgłoszeń upływa 15 listopada 2021 r.
Wypełnione zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
konkurs@bialobrzegi.pl, za pomocą formularza on-line zamieszczonego na stronie internetowej
www.bialobrzegi.pl lub na profilu www.facebook.com/umigbialobrzegi załączając do niego
wymagane oświadczenia. Propozycje można składać również drogą mailową oraz telefoniczną.
Zgłoszona propozycja nazwy nie może naruszać prawa, zasad współżycia społecznego oraz
wpływać negatywnie na czyjkolwiek wizerunek, w szczególności Organizatora, tym samym nie
może zawierać treści obraźliwych, nawołujących do przemocy, godzących w dobra osobiste
jakiejkolwiek osoby. Nazwa powinna być oryginalna, krótka i nawiązywać do specyfiki miasta
i gminy.
Informujemy, że administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Burmistrz Miasta
i Gminy Białobrzegi z siedzibą Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi i są one przetwarzane
wyłącznie w celu ogłoszenia i rozstrzygnięcia Konkursu” Nazwij Białobrzeskie Centrum Kultury”.

