Załącznik nr 1
do regulaminu konkursu
FORMULARZ UCZESTNICTWA W KONKURSIE NA FILM „Śląskie. Nakręcamy Talenty
2019”
Imię i nazwisko
Adres
Telefon
E-mail
Data urodzenia
Tytuł filmu
zgłaszanego do
Konkursu
Oświadczam, iż:
- posiadam pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
- nie naruszam praw autorskich osób trzecich,
- nie naruszam dóbr osobistych osób przedstawionych na filmie oraz innych dóbr prawnie
chronionych,
- nieodpłatne przenoszę na Organizatora autorskie prawa majątkowe do filmu na
następujących polach eksploatacji:
- utrwalanie, zwielokrotnianie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci
komputerowych, zapisy techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową;
- publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne
wystawianie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie
lub standardzie a także publiczne udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności
elektronicznie, udostępnianie na żądanie;
- rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
- prawo do wykorzystywania do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy,
sponsoringu, a także do oznaczania produktów i usług oraz innych przejawów
działalności, a także przedmiotów jego własności, a także do celów edukacyjnych lub
szkoleniowych.
- tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu
lub jakiekolwiek inne zmiany) oraz korzystanie z nich na polach eksploatacji, o
których mowa powyżej,
- zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu pn. „Śląskie. Nakręcamy talenty 2019”
oraz akceptuję wszystkie jego postanowienia,

- oświadczam, iż ja ………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna)

jestem rodzicem/opiekunem prawnym* niepełnoletniego biorącego udział w konkursie
„Śląskie. Nakręcamy Talenty 2019". Zapoznałem się z Regulaminem konkursu i wyrażam
zgodę na udział …………………………………………………………………….. w w/w
konkursie.
(Imię i nazwisko Uczestnika)

……………………………………………………..
(podpis pełnoletniego Uczestnika/Rodzica/Opiekuna*)

*niepotrzebne skreślić
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Informacja Administratora danych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Śląskie,
reprezentowane przez Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą w Katowicach przy
ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, www.bip.slaskie.pl, www.slaskie.pl.
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych,
adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 przeprowadzenia konkursu;
 wyłonienia najlepszego filmu opisującego wartości wniesione w rozwój talentu
Stypendystów czwartej edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”;
 publikacji filmu na kanale youtube Województwa Śląskiego, na stronach
internetowych Województwa Śląskiego oraz innych kanałach informacyjnych;
 promocji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:


obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z przepisów:
 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 - w szczególności art. 6 i 9;
 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego,
Europejskiego
Funduszu
Społecznego,
Funduszu
Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 - w szczególności art. 115-117;
 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa –
w szczególności art. 11;

(art. 6 ust 1. lit c ww. rozporządzenia).
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez
administratora danych osobowych, dostawcom systemów i usług IT, operatorowi
pocztowemu oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane
każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dnia
17 grudnia 2013 r.) bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz
krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
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6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
7. Podanie danych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
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