
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu  

Dział Etnografii 

Zgłoszenie na konkurs 

„Ozdoba choinkowa 2020” 

 

 

1. Imię i nazwisko ............................................................................…………………………. 

tel. .....................................e- mail …….…………………………...….……………………… 

2. Miejsce zamieszkania ...................................................................................……………… 

………………………………………….……………………………………………………… 

3. Data urodzenia .........................……………………………................................................. 

4. Wykształcenie .................................................................................................……………... 

5. Zawód wykonywany ......................................................................................……….……... 

6. Historia twórczości: 

 a) okres nauki ...........................................................................................…………….. 

 b) nauczyciel, mistrz ................................................................................…………….. 

 c) technika .................................................................................................……………. 

 d) źródło wzorów, inspiracji ....................................................................…………….. 

 e) zbyt ......................................................................................................……………... 

 f) losy wytworów ......................................................................................…………….. 

7. Udział w konkursach ……………………………………………...…………………………. 

…………………………………………………………………..………………………………. 

8. Uwagi i inne informacje..................................................................…………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

9. Oświadczam, że złożone na konkurs prace są mojego autorstwa i jestem ich wyłącznym 

właścicielem uprawnionym do dysponowania nimi. Poświadczam, że nie są obciążone 

prawami autorskimi osób trzecich i nie były wcześniej prezentowane.  

10. Wyrażam zgodę na wielokrotne nieodpłatne publikowanie nadesłanych przeze mnie prac 

oraz opublikowanie mojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania w materiałach 

promocyjnych i informacjach towarzyszących konkursowi i wystawie pokonkursowej, w 

prezentacjach pokonkursowych, a także w publikacjach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.  

11. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez 

organizatora w celu, o którym mowa w punkcie 10, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami). 

Organizator jest zobowiązany do ochrony danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami 

prawa.  

12. Zapoznałem/-łam się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść. 



13. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna 

Administratorem danych osobowych Wykonawcy/Zleceniobiorcy (lub inaczej w zależności od 

nazwy drugiej strony umowy) jest Muzeum Górnośląskie w Bytomiu z siedzibą pod adresem: 

41-902 Bytom; pl. Jana III Sobieskiego 2; e-mail: sekretariat@muzeum.bytom.pl. Zgodnie z 

art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że: 

1) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO w celu zawarcia 

niniejszej umowy. 

2) Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy. 

3) Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein 

i Norwegia). 

4) Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia roszczeń wynikających z 

niniejszej umowy, jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w 

tym w szczególności podatkowych i rachunkowych. 

5) Wykonawca/Zleceniobiorca (lub inaczej w zależności od nazwy drugiej strony umowy) ma 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym celu 

zawiadomi Administratora w formie pisemnej. 

6) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@muzeum.bytom.pl. 

7) Zgodnie z obowiązującym prawem uzyskane dane Muzeum (lub inaczej w zależności od 

nazwy nadanej w umowie) może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na jego  

zlecenie, np. podwykonawcom usług, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 

na podstawie obowiązującego prawa, np. sądom lub organom do tego uprawnionym. 

8) Wykonawca/Zleceniobiorca (lub inaczej w zależności od nazwy drugiej strony umowy) ma 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż 

przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

 

 

……………………………………    ……………………………. 

Podpis uczestnika konkursu i data     Podpis przyjmującego prace  


