Oświadczenie kandydata

Oświadczam, że:
1)

Data i podpis kandydata

…………………………..
2)
3)
4)
5)

6)

Oświadczenie zgłaszającego

Zostałem/am poinformowany/a, że moje dane osobowe przetwarzane będą
na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny,
zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych rozporządzeniem
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)
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1), dla
celów organizacji, promocji konkursu.
Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić udział w konkursie.
Zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku
z realizacją celów konkursu.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku dla potrzeb Konkursu,
który może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami
innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast
nagranie filmowe i dźwiękowe z udziałem wizerunku może być cięte,
montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających
na potrzeby Konkursu, oraz w celach informacyjnych, promocji i reklamy.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności
rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych
Facebook, YouTube itp.).
Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub nie
może naruszać w inny sposób dóbr osobistych.

Oświadczam, że:
1)

Data i podpis zgłaszającego

……………………………...

2)
3)
4)

Zostałem/am poinformowany/a, że moje dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminny, zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych
rozporządzeniem 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) (Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L119/1), dla celów organizacji,
promocji konkursu.
Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić udział w konkursie.
Zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w związku z realizacją celów konkursu.

