
 
 
Załącznik nr 1b  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY GRUPOWY 

na projekt i wykonanie MURALU 

Miejsce wykonania muralu: ściana budynku Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi 

I. Dane uczestnika Konkursu: 

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

Adres zamieszkania:……………………………….…………………………………. 

Telefon ……………………………………………………………………………………… 

Adres mailowy …………………………………………………………………………… 

Pozostali członkowie grupy:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

II. Oświadczamy, że złożone na Konkurs prace są naszego autorstwa i jesteśmy ich wyłącznymi właścicielami 

uprawnionymi do dysponowania nimi. Poświadczamy, że nie są obciążone prawami autorskimi osób trzecich, nie 

były wcześniej prezentowane i nie naruszają prawa osób trzecich. 

III. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Miejskie Centrum Kultury 

w Tychach zawartych w udostępnionej w klauzuli konkursu w celach związanych z realizacją konkursu, wyłonieniem 

zwycięzców oraz promocją działalności Organizatora.  

IV. Zapoznaliśmy się z regulaminem Konkursu i akceptujemy jego treść. 

 

Do zgłoszenia załączamy: 

1. Projekt oraz wizualizacja muralu z uwzględnieniem budynku. 

2. Szacunkowy kosztorys. 

 3. Portfolio. 

............................................................................................................................. 

Miejscowość, data, czytelne podpisy 

 

 



 
 

Klauzula informacyjna skierowana do uczestników ogólnopolskiego konkursu  
na opracowanie projektu graficznego muralu 

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Tychach,  
z siedzibą ul. Bohaterów Warszawy 26, tel. 32 327 02 90 e-mail: mck@mck.tychy.pl Przetwarzanie danych 
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO) oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Podanie danych 
jest niezbędne aby móc uczestniczyć w organizowanych imprezach plenerowych. Szczegółowe informacje 
dotyczące przetwarzania danych dostępne są w siedzibie Administratora, a także, na stronie 
www.kultura.tychy.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Informacja o przetwarzaniu danych przekazywana na podstawie art. 13 RODO: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury, z siedzibą ul. 
Bohaterów Warszawy 26, tel. 32 327 02 90 e-mail: mck@mck.tychy.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym możliwy jest kontakt w sprawie danych 
osobowych: listowny na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: "Inspektor ochrony 
danych" bądź e-mailowy: iod@mck.tychy.pl . 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w organizowanej imprezie 
plenerowej, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. c, e RODO). 

4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich 
otrzymania na mocy przepisów prawa. W szczególności mogą zostać udostępnione Głównemu 
Inspektorowi Sanitarnemu oraz służbom porządkowym. 

5. Udostępnione dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
6. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do  prezentowania prac 

konkursowych oraz promocji Konkursu przez Organizatora na jego stronie internetowej 
www.kultura.tychy.pl, facebook.com/MCKTychy oraz Instagram MCK  

7. Posiada Pan/i prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania 
i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach 
określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W celu realizacji jednego z powyższych 
praw uprzejmie prosimy o złożenie pisemnego wniosku na adres Administratora lub na skrzynkę 
mailową IOD. Każdy złożony wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i w stosunku 
do obowiązujących przepisów prawa. Możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może 
zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania danych. 
Wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, 
niemniej możliwe jest, że z uwagi na charakter wniosku nie będziemy w stanie dotrzymać tego 
terminu, w takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego 
przyczynach. Analogicznie, gdyby zaszły takie okoliczności zostanie Pan/i poinformowany/ana o 
powodach odmowy przyjęcia i realizacji wniosku. 

8. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie 
Pani/a danych do Prezesa UODO (Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl). 

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, o którym mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. 


