
Załącznik numer 2 do Regulaminu 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Konkurs - Uszczegółowienie koncepcji zagospodarowania 

obszaru dworskiego polegające na wskazaniu 

konkretnych obiektów do przeniesienia bądź odtworzenia 

na terenie Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny                    

w Chorzowie” na podstawie historycznej dokumentacji . 

Prosimy wypełniać drukowanymi literami lub komputerowo  

  

Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu/Nazwa firmy: ………………………………………………………………………… 

Data urodzenia / PESEL / NIP / REGON : ………………………………………………………………………………………….. 

Adres korespondencyjny:   

……………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  

Nr konta bankowego: …………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………….. 

E-mail : ……..………………………………………………………………………  

Data ……………………………………  

Podpis …………………………………………………………………………………………… 

 

  

Akceptuję regulamin Konkursu pn. Uszczegółowienie koncepcji zagospodarowania obszaru 

dworskiego polegającej na wskazaniu konkretnych obiektów do przeniesienia bądź odtworzenia na 

terenie Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” na  podstawie historycznej 

dokumentacji. 

Data ……………………………………  

Podpis …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych przeze mnie danych osobowych oraz 

oświadczam, że zostałem poinformowany, że:  

 

1.  Administratorem danych osobowych jest Organizator. Adres Organizatora podany 

jest w § 1 Regulaminu. W sprawach związanych z danymi osobowymi Uczestnika można 

skontaktować się również poprzez e-mail: sekretariat@muzeumgpe-chorzow.pl 

2.  Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne ale niezbędne do 

wzięcia udziału w Konkursie. Jeżeli Uczestnik nie poda danych osobowych, to niemożliwym 

będzie przyporządkowanie oceny jego Opracowania Konkursowego do jego osoby. 

3.  Dane Osobowe Uczestnika Konkursu wykorzystywane będą w celu przeprowadzenia 

Konkursu, promocji Konkursu, informowania o nim oraz wykonywania praw autorskich do 

Opracowań Konkursowych.  

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.  c) oraz f) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                 

i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(dalej: „RODO”). 

2. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich prostowania, żądania ich 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania 

przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia swojej zgody w każdym czasie, do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego. 

3. Organizator może udostępnić dane osobowe Uczestnika jeśli będzie to konieczne do 

realizacji Konkursu, praw i obowiązków Organizatora lub wynikać będzie z przepisów prawa. 

Dane mogą być przekazane pracownikom Organizatora w związku z ich obowiązkami 

służbowymi, podmiotom upoważnionym przez Organizatora lub innym odbiorcom danych, 

takim jak: bank, kancelaria prawna, kurier, poczta. 

4. Organizator nie zamierza przekazywać danych do podmiotu trzeciego, organizacji 

międzynarodowej i nie będzie dokonywał tzw. profilowania.  

5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane  

- w celu organizacji i promocji Konkursu do dnia 31 grudnia 2018 r., 

- w celu wykonania praw autorskich przez okres przysługiwania tych praw Organizatorowi, 

- w celach archiwalnych i naukowych przez okres konieczny do prowadzenia badań                               

i archiwizacji. 

 

 

 

Data ……………………………………  

Podpis ………………………………………………………………………………… 


