Załącznik do Regulaminu konkursu ornitologicznego
„Poznaj ptaki naszego regionu”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do konkursu : „Poznaj ptaki naszego regionu”

1. UCZESTNIK:
Imię i nazwisko :
……………………………………………………………………………………
Wiek uczestnika:
……………………………………………………………………………………
Imie i nazwisko Rodzica/prawnego opiekuna
(prosimy o wypełnienie w przypadku dzieci w wieku od 3 do 13 lat)

.................................................................................................................
Telefon i adres e-mail uczestnika
....................................................................................................................
Nazwa i numer placówki
....................................................................................................................
2. Forma przekazania informacji na temat obserwowanych ptaków
(wybrana formę proszę zaznaczyć X)

FOTOREPORTAŻ
FIGURKA OBSERWOWANEGO PTAKA
3. Miejsce prowadzonych obserwacji:
(wybrane miejsce proszę zaznaczyć X)

LAS
PARK
OGRÓD
INNE MIEJSCE .................................................................
STOŁÓWKA ( KARMNIK) SYSTEMATYCZNE DOKARMIANIE PTAKÓW

OŚWIADCZENIE
Prawa autorskie i ochrona danych osobowych.
1. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do utworów, które
dodaje, a prawa do tychże utworów nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto,
Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw osób
trzecich.
2. Organizator zastrzega sobie prawo, po uzyskaniu wyraźnej zgody Uczestników do
korzystania i publikacji utworów przysłanych przez Uczestników bez żadnych ograniczeń
czasowych i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez odrębnego wynagrodzenia.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu,
wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród.
4. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie TED.
5. Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest
niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym do otrzymania nagrody.
6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na
warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
7. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie,
w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w
szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody.
8. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego
obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że
Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie.
9.Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu
wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jego urządzeniu i wyłącznie
w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia.
10.Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania.

............................................................
(czytelny podpis uczestnika konkursu )*

Łódź, dnia.........................

*w przypadku dzieci w wieku od 3 do 13 lat
oświadczenie podpisuje rodzic/prawny opiekun dziecka

