REGULAMIN KONKURSU

NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ
ORGANIZACJI ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO
ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1) Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i obowiązuje
do czasu jego zakończenia.
2) Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o organizacjach społecznych z gmin: Żabia Wola, Mszczonów,
Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Radziejowice, Teresin, Baranów, Sochaczew, Nowa Sucha oraz Rybno.
3) Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” i Mszczonowskie
Stowarzyszenie Historyczne.

WARUNKI KONKURSU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

1) W konkursie na najciekawszą prezentację mogą uczestniczyć: organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich
oraz grupy nieformalne działające przy organizacjach pozarządowych (tzw. „opiekunowie grup”) z gmin: Żabia
Wola, Mszczonów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Radziejowice, Teresin, Baranów, Sochaczew, Nowa Sucha
oraz Rybno.
2) Przedmiotem konkursu jest prezentacja organizacji poprzez przygotowanie:
- filmu promocyjnego zrealizowanego w dowolnej konwencji i technice, za pomocą dowolnego sprzętu, ale spełniającego określone wymagania: plik cyfrowy (m.in. avi, mpeg, wmv, mp4), system PAL, format 16:9, minimalna
rozdzielczość HD (1280x720 px), wielkość filmiku maksymalnie 2GB, czas trwania filmiku nie może przekroczyć
3 minut, oraz
- zdjęcia/kadru z filmu promującego organizację w formacie JPG lub PNG o rozdzielczości minimalnej 72dpi
oraz maksymalnej 300dpi, zawierającego nazwę organizacji - pozostałe elementy prezentacji są dowolne.
3) Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia organizacji (załącznik do niniejszego Regulaminu) oraz prezentację
w formie filmu promocyjnego i zdjęcia/kadru z filmu należy dostarczyć do dnia 22.10.2020 r. do godz. 14.00:
- na adres e-mail: drogowskazy@ziemiachelmonskiego.pl, temat maila: Konkurs NGO lub
- osobiście do biura LGD w Żabiej Woli, ul. Warszawska 24 na nośniku cyfrowym (płyta CD/DVD/pendrive)
spakowanym w kopercie z dopiskiem Konkurs NGO.
4) W przypadku osób niepełnoletnich do prezentacji należy dołączyć zgodę na udział w konkursie podpisana przez
rodziców lub opiekunów prawnych.
5) Zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z oświadczeniem autora/autorów, że prezentacja organizacji
została wykonana przez niego/nich osobiście, nie stanowi utworu zależnego czy plagiatu ani w żaden inny sposób
nie narusza praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku zawarcia w prezentacji wizerunku ludzi uzyskano zgodę na rozpowszechnianie go.
6) Prezentacje, które zostaną dostarczone po wyznaczonym terminie, nie zostaną dopuszczone do konkursu.
7) Organizatorzy nie odsyłają dostarczonych prezentacji oraz nie pokrywa kosztów ich przygotowania i dostarczenia.
8) Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z przeniesieniem praw autorskich do prezentacji na Organizatorów.
9) Liczba uczestników konkursu jest nieograniczona, ale każda organizacja ma prawo do zgłoszenia jednej prezentacji.

10) Organizatorzy przeprowadzą szkolenie on-line na temat najważniejszych zasad nagrania filmu telefonem oraz
narzędzi, które można wykorzystać do przygotowania atrakcyjnej prezentacji etc. oraz zapewnią doradztwo
w ww. zakresie (maks. 2 godz. dla każdej organizacji) dla zainteresowanych organizacji.
11) Przeglądu i oceny prezentacji organizacji w formie filmu promocyjnego w oparciu o kryteria określone w niniejszym Regulaminie dokona kapituła konkursu powołana przez Organizatorów, do dnia 31 października 2020 r.
12) Kryteria oceny prezentacji w formie filmu promocyjnego:
- zgodność z tematem i celem konkursu,
- oryginalność prezentacji organizacji,
- atrakcyjność prezentacji organizacji,
- czytelność przekazu i jakość wykonania filmu.
13) Maksymalna ilość punktów za każde kryterium wynosi – 5, a minimalna – 1. Indywidualna ocena każdego zgłoszonego filmiku promującego organizację powstaje z sumowania punktów za poszczególne kryteria. Ogólna punktacja
powstaje z sumowania punktów wszystkich członków Kapituły dla danego filmiku.
14) Zdjęcia/kadry z filmu promujące organizacje wezmą udział w głosowaniu przeprowadzonym wśród internautów na
facebookowym profilu Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego”. Internauci, poprzez kliknięcie przycisku
„Lubię to” lub innej opinii (np. uśmiechniętej buzi), będą mogli zagłosować na najlepszą prezentację. Nagrodzone
zostanie zdjęcie/kadr z filmu, który uzyska największą liczbę „polubień” zliczonych w momencie zamknięcia głosowania, tj. 29.10.2020 r. o godz. 14.00.
15) Do konkursu nie zostaną dopuszczone filmiki, które:
- propagują używki i przemoc,
- zawierają treści dyskryminujące ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne,
wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną,
- zawierają treści polityczne,
- mogą mieć negatywny wpływ na wizerunek Organizatorów,
- zawierają wulgaryzmy i rażące błędy językowe.
16) Filmiki promocyjne organizacji i zdjęcia, które nie spełniają wymogów niniejszego Regulaminu oraz są złej jakości
technicznej nie zostaną dopuszczone do konkursu.
17) W konkursie przyznawane są nagrody rzeczowe, w tym za najlepsze prezentacje organizacji w formie filmiku promocyjnego za trzy pierwsze miejsca i trzy wyróżnienia oraz za najlepszą prezentację w formie zdjęcia/kadru z filmu
– nagroda publiczności. Pozostałe organizacje uczestniczące w konkursie otrzymają drobne upominki.
18) Werdykt Komisji konkursowej jest ostateczny.
19) Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego”
(www.ziemiachelmonskiego.pl) oraz na facebookowym profilu Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego
do 31.10.2020 r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
2) Uczestnik konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz naruszenie praw osób
trzecich. W przypadku naruszenia tych praw wszelkie konsekwencje i koszty obsługi prawnej przechodzą wyłącznie
na Uczestnika.
3) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.
4) Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację jego warunków określonych w niniejszym regulaminie.

Załącznik do Regulaminu konkursu

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ORGANIZACJI DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„DROGOWSKAZY
AKTYWNOŚCI
OBYWATELSKIEJ
NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO”
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
ORGANIZACJI
DO UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE
„DROGOWSKAZY AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO”

KARTA
ZGŁOSZENIA
DO KONKURSU
NA NAJCIEKAWSZĄ
KARTA
ZGŁOSZENIA
DO KONKURSU
NA NAJCIEKAWSZĄ
PREZENTACJĘ
PREZENTACJĘ
ORGANIZACJI
ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO
ORGANIZACJI
ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO
DANE PODSTAWOWE

Nazwa organizacji
NIP

REGON

Typ organizacji
Nr KRS lub inny numer
w Rejestrze
prowadzonym przez
właściwy organ
DANE TELEADRESOWE
Ulica

Nr budynku

Kod pocztowy

Nr lokalu

Miejscowość

Telefon kontaktowy
Adres e-mail
DANE OSOBY DO KONTAKTU REPREZENTUJĄCEJ ORGANIZACJĘ
Imię i nazwisko
Stanowisko
Telefon

E-mail
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Jako osoba uprawniona do reprezentowania, zgłaszam organizację do Konkursu na najciekawszą

Jako
osoba uprawniona
do reprezentowania,
zgłaszam
organizację
do Konkursu
na najciekawszą
prezentację
organizacji Ziemi
Chełmońskiego,
ogłoszonego
w ramach
projektu „Drogowskazy
prezentację
organizacji
Ziemi
Chełmońskiego,
ogłoszonego
w
ramach
projektu
„Drogowskazy
aktywności
aktywności obywatelskiej na Ziemi Chełmońskiego”.
obywatelskiej
na Ziemi Chełmońskiego”.
Ja niżej
podpisany/-a
deklaruję chęć uczestnictwa organizacji w projekcie „Drogowskazy aktywności
obywatelskiej na Ziemi Chełmońskiego”.

Jednocześnie oświadczam, że:
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1. Informacje zawarte w formularzu zgłoszenia organizacji do uczestnictwa w projekcie są zgodne z prawdą.
2. Jestem pouczony/-a i świadomy/a odpowiedzialności cywilnej za składanie oświadczeń niezgodnych
z prawdą.
3. Akceptuję Regulamin uczestnictwa w projekcie „Drogowskazy aktywności obywatelskiej na Ziemi
Chełmońskiego” oraz Regulamin konkursu na najciekawszą prezentację organizacji Ziemi
Chełmońskiego.
4. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail).
5. Wyrażam zgodę na przekazanie zebranych do Projektu moich danych osobowych do NIW CRSO –
w przypadku wystąpienia żądania o takie dane.
6. Wyrażam zgodę na wykorzystanie materiałów z moim wizerunkiem w celu promocji projektu.
7. Zobowiązuję się do potwierdzania swojej obecności na dokumentach poświadczających udział w projekcie
(m.in. listy obecności, karty konsultacji).
8. Wyrażam zgodę na udział w badaniu ankietowym w trakcie realizacji projektu.
9. Zostałem/-am poinformowany/-a, iż projekt jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności –

3. Akceptuję Regulamin uczestnictwa w projekcie „Drogowskazy aktywności obywatelskiej na Ziemi
Chełmońskiego” oraz Regulamin konkursu na najciekawszą prezentację organizacji Ziemi
Chełmońskiego.
4. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail).
5. Wyrażam zgodę na przekazanie zebranych do Projektu moich danych osobowych do NIW CRSO –
w przypadku wystąpienia żądania o takie dane.
6. Wyrażam zgodę na wykorzystanie materiałów z moim wizerunkiem w celu promocji projektu.
7. Zobowiązuję się do potwierdzania swojej obecności na dokumentach poświadczających udział w projekcie
(m.in. listy obecności, karty konsultacji).
8. Wyrażam zgodę na udział w badaniu ankietowym w trakcie realizacji projektu.
9. Zostałem/-am poinformowany/-a, iż projekt jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na
lata 2014-2020.
10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Chełmońskiego” oraz przyjmuję do wiadomości, że:
1)

administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”
z siedzibą w Żabiej Wola ul. Warszawska 24;

2)

z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@ziemiachelmonskiego.pl lub
pisemnie na adres korespondencyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” z siedzibą
w Żabiej Wola ul. Warszawska 24;

3)

administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail:
kontakt@strefaplus.com lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 2;

4)

zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia
2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane
obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych
osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane
nieobowiązkowe);

5)

zebrane dane osobowe na będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań wynikających
z realizacji projektu „Drogowskazy aktywności obywatelskiej na Ziemi Chełmońskiego” finansowego w ramach
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (Program FIO);

6)

zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych
osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np.
dostawcom wparcia informatycznego;

7)

zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres realizacji
projektu, o których mowa w pkt. 5 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. Okres przechowywania danych może
zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do
dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres
przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;

8)

dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na
przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. I-III.5 oraz nie
krócej niż do 31 grudnia 2028 roku lub do czasu jej odwołania;

9)

przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679;

10) w przypadkach, w których przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mi prawo do
odwołania tej zgody lub zmiany w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem;
11) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje mi
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Oświadczam/-my, że jestem/-śmy właścicielem/-ami praw do prezentacji organizacji nieobciążonych
prawami osób trzecich i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przejmuję/-my na siebie, zwalniając
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z odpowiedzialności prawnej organizatorów konkursu.

………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………
Podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania organizacji

………………………………………
Pieczęć organizacji

Załącznik do Regulaminu konkursu

FORMULARZ ZGŁOSZENIA GRUPY NIEFORMALNEJ
DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„DROGOWSKAZY AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO”
FORMULARZ
ZGŁOSZENIA
GRUPY NIEFORMALNEJ
DO UCZESTNICTWA
KARTA
ZGŁOSZENIA
DO KONKURSU
W PROJEKCIE „DROGOWSKAZY AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
NA NAJCIEKAWSZĄ
PREZENTACJĘ
NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO”

ORGANIZACJI
ZIEMINA
CHEŁMOŃSKIEGO
KARTA ZGŁOSZENIA
DO KONKURSU
NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ
ORGANIZACJI ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO
DANE PODSTAWOWE GRUPY NIEFORMALNEJ
Nazwa grupy
nieformalnej
Data utworzenia grupy
nieformalnej
Liczba członków grupy
nieformalnej
DANE OSOBY DO KONTAKTU REPREZENTUJĄCEJ GRUPĘ NIEFORMALNĄ
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail
DANE PODSTAWOWE ORGANIZACJI (TZW. „OPIEKUNA” GRUPY)
NIP

REGON

Typ organizacji
Nr KRS lub inny numer
w Rejestrze
prowadzonym przez
właściwy organ
DANE TELEADRESOWE ORGANIZACJI (TZW. „OPIEKUNA” GRUPY)
Ulica
Kod pocztowy

Nr budynku

Nr lokalu

Miejscowość

Telefon kontaktowy
Adres e-mail
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DANE OSOBY DO KONTAKTU REPREZENTUJĄCEJ ORGANIZACJĘ (TZW. „OPIEKUNA” GRUPY)
Imię i nazwisko
Stanowisko
Telefon

E-mail
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Jako osoba uprawniona do reprezentowania, zgłaszam grupę nieformalną do Konkursu na najciekawszą
prezentację organizacji Ziemi Chełmońskiego, ogłoszonego w ramach projektu „Drogowskazy aktywności
obywatelskiej na Ziemi Chełmońskiego”.
Ja niżej podpisany/-a deklaruję chęć uczestnictwa grupy nieformalnej w projekcie „Drogowskazy aktywności
obywatelskiej na Ziemi Chełmońskiego”.
Jednocześnie oświadczam, że:
1. Informacje zawarte w formularzu zgłoszenia grupy nieformalnej/organizacji do uczestnictwa w projekcie są
zgodne z prawdą.
2. Jestem pouczony/-a i świadomy/a odpowiedzialności cywilnej za składanie oświadczeń niezgodnych
z prawdą.
3. Akceptuję Regulamin uczestnictwa w projekcie „Drogowskazy aktywności obywatelskiej na Ziemi
Chełmońskiego” oraz Regulamin konkursu na najciekawszą prezentację organizacji Ziemi
Chełmońskiego.
4. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail).
5. Wyrażam zgodę na przekazanie zebranych do Projektu moich danych osobowych do NIW CRSO –
w przypadku wystąpienia żądania o takie dane.
6. Wyrażam zgodę na wykorzystanie materiałów z moim wizerunkiem w celu promocji projektu.
7. Zobowiązuję się do potwierdzania swojej obecności na dokumentach poświadczających udział w projekcie
(m.in. listy obecności, karty konsultacji).
8. Wyrażam zgodę na udział w badaniu ankietowym w trakcie realizacji projektu.
9. Zostałem/-am poinformowany/-a, iż projekt jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
na lata 2014-2020.
10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Chełmońskiego” oraz przyjmuję do wiadomości, że:
1)

administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”
z siedzibą w Żabiej Wola ul. Warszawska 24;

2)

z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@ziemiachelmonskiego.pl lub
pisemnie na adres korespondencyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” z siedzibą
w Żabiej Wola ul. Warszawska 24;

3)

administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail:
kontakt@strefaplus.com lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 2;

4)

zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia
2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane
obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych
osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane
nieobowiązkowe);

5)

zebrane dane osobowe na będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań wynikających
z realizacji projektu „Drogowskazy aktywności obywatelskiej na Ziemi Chełmońskiego” finansowego w ramach
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (Program FIO);

6)

zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych
osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane
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osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np.
dostawcom wparcia informatycznego;
7)

zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres
realizacji projektu, o których mowa w pkt. 5 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. Okres przechowywania danych
może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do
dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres
przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;

8)

dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na
przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. I-III.5 oraz nie
krócej niż do 31 grudnia 2028 roku lub do czasu jej odwołania;

9)

przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679;

10) w przypadkach, w których przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mi prawo do
odwołania tej zgody lub zmiany w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem;
11) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje mi
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Oświadczam/-my, że jestem/-śmy właścicielem/-ami praw do prezentacji organizacji nieobciążonych
prawami osób trzecich i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przejmuję/-my na siebie, zwalniając
z odpowiedzialności prawnej organizatorów konkursu.

………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………
Podpis osoby reprezentującej
grupę nieformalną

………………………………………
Podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania organizacji

………………………………………
Pieczęć organizacji
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