
Formularz udziału w konkursie 

Moja Kaplica Trójcy Świętej 

 

Imię i nazwisko 

Adres mailowy 

 

 Oświadczam, iż posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do zdjęć przesyłanych w ramach 

konkursu. 

 Oświadczam, że przesłane zdjęcia nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich 

osób trzecich. 

 Wyrażam zgodę na przekazanie praw autorskich, (niewyłącznych) praw majątkowych do zdjęć 

w zakresie: 

 utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów;  

 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą 

przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu 

terytorialnym, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowanie 

do materiału promocyjnego, artykułu prasowego;  

 oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora 

(Autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego utworu (pracy)  powoduje przeniesienie 

własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę w jakiej został dostarczony. 

 

Informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych 

 W związku ze zmianą przepisów o ochronie  danych osobowych  (tzw. RODO), proszę 
o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym poniżej zakresie:  

imię i nazwisko, adres mailowy  

przez Muzeum Lubelskie w Lublinie,  ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin, w celu organizacji konkursu 

” Moja Kaplica Trójcy Świętej” 

 Wyrażam zgodę  

 Nie wyrażam zgody 
 
Wyrażenie zgody jest dobrowolne ale niezbędne w celu zgłoszenia do konkursu 



 
 

                                                                                            
 
 
Klauzula informacyjna 
1. Administratorem danych wskazanych powyżej jest Muzeum Lubelskie w Lublinie z siedzibą 

przy ul. Zamkowej 9, w Lublinie 20-117 tel.: 81 537 96 32, adres e-mail: 
kancelaria@muzeumlubelskie.pl; 

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 
praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email iod@muzeumlubelskie.pl lub 
pisemnie na adres Administratora danych; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przy organizacji konkursu „Moja Kaplica Trójcy 

Świętej”; 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych; 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu organizacji 
konkursu „Moja Kaplica Trójcy Świętej”; 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 
trzecim; 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu; 
8. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej; 
9. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w czasie organizacji oraz trwania konkursu 

„Moja Kaplica Trójcy Świętej” . 
 

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną 
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