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Formularz zgłoszeniowy 
 

 
 

OPEN CALL 

Projekt „Skrzydlaci sąsiedzi” 
 
 

(imię uczestnika) (nazwisko uczestnika) 

(Imię opiekuna prawnego – w przyp. osób niepełnoletnich) (Nazwisko opiekuna prawnego – w przyp. osób niepełnol.) 

(e-mail osoby pełnoletniej) (nr. telefonu osoby pełnoletniej 

(Opis prac) 
 
Nazwa pliku: 
 
Tytuł zdjęcia: 
 
Data i miejsce wykonania:  
 
Krótki opis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów, m. st. Warszawy, ul. J. S. Bacha 15, 02-743 Warszawa 
(kontakt: sdk@sdk.waw.pl oraz 22 843-91-01), w celu  udziału w projekcie Skrzydlaci sąsiedzi 2020 
w zakresie: Imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu 

……………………………………………………… 

mailto:sdk@sdk.waw.pl


 
 

02-743 Warszawa, ul. Jana Sebastiana Bacha 15; tel. (+22) 3977271; e-mail:sdk@sdk.waw.pl; 
www.sdk.waw.pl 

 

 

2 

 

                                                                                                                                          (data oraz czytelny podpis) 
OŚWIADCZENIE O LICENCJI 

 
1. Oświadczam, że jestem twórcą utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie 

i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze. zm.), czyli zdjęcia/zdjęć zgłoszonych na OPEN CALL  
w ramach projektu „Skrzydlaci Sąsiedzi”.  

2. Udzielam Organizatorowi Konkursu, a także Miastu Stołecznemu prawa do bezpłatnego korzystania 
– na zasadzie licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie – z utworów nadesłanych na ww 
Open Call w celu promocji projektu „Skrzydlaci sąsiedzi” na okres 5 (pięciu) lat na następujących 
polach eksploatacji:  

a. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzania określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, 

b. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  

c. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. b. – publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 
także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. W szczególności udzielam Organizatorowi 
Konkursu i Miastu Stołecznemu do bezpłatnego korzystania z utworów poprzez 
umieszczanie ich w publikacji pokonkursowej, Internecie, publikacjach prasowych 
związanych z naborem, wystawie i plakatach pod warunkiem, że będą opatrzone podpisem 
zawierającym imię i nazwisko autora. 

……………………………………………………… 
                                                                                                                                          (data oraz czytelny podpis) 

 

 
Klauzula informacyjna  

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz 2 rozporządzenia RODO z dn. 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż 
Administratorem Danych Osobowych otrzymanych od Państwa jest Służewski Dom Kultury w Dzielnicy 
Mokotów m. st. Warszawy, ul. J. S. Bacha 15, 02-743 Warszawa. Kontakt: (22)843-91-01, sdk@sdk.waw.pl.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: iod@sdk.waw.pl – p. Łukasz Wielgo 
3. Dane są przetwarzane w celu: 

a) Umożliwienia uczestnikowi udziału w wystawie; 
b) Cele statystyczne oraz zabezpieczenie roszczeń; 

4. Dane są przetwarzane na podstawie: 
a) Służewski Dom Kultury wykonuje zadania publiczne o charakterze kulturalnym, sportowym, 

rozrywkowym oraz ekologicznym na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz.U. 1991r. nr 114, poz. 493) oraz statutu jednostki. 

b) Zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. a - na podstawie zgody wydanej przez właściciela danych; 
c) Zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. f – uzasadniony interes Administratora – cele statystyczne oraz 

roszczeniowe; 
5. Odbiorcami Państwa danych będą: 

a) Dostawca usługi hostingowej SDK – firma H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 
60-829 Poznań, NIP 7822622168 – publikacja informacji dot. wystawy na stronie www 
organizatora; 

b) Firmy Google LLC. oraz Facebook Inc. z siedzibami w USA – ewentualna publikacja 
informacji/efektów wystawy w mediach społecznościowych oraz na stronie WWW organizatora; 

mailto:sdk@sdk.waw.pl
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c) Dane mogą zostać przekazane również organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym 
zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, 
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

d) Dane mogą zostać również przekazane innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów 
podpisanych ze Służewskim Domem Kultury przetwarzają dane osobowe, m.in. firmie zajmującej 
się ochroną SDK (Juwentus), firmie zajmującej się serwisem monitoringu SDK (Unitec II Piotr Czajka) 
czy firmie zajmującej się serwisem oprogramowania księgowego.; 

6. Dane będą przekazywane do Państw trzecich w postaci firm Google LLC. oraz Facebook Inc. – ew. publikacja 
wyników na stronie organizatora oraz w mediach społecznościowych; Obie firmy podpisały tzw. umowę EU-
U.S. Privacy Shield zapewniając tym samym odpowiednią ochronę danych osobowych zgodnie z normami 
UE. 

7. Dane będą przetwarzane przez okres: 
a) Dane dotyczące udziału w wystawie zbiorowej -  bez ograniczenia czasowego przez czas trwania 

kolejnych edycji projektu/działalności SDK; 
b) Dane o uczestnikach – przez okres 3 lat w celach statystycznych oraz roszczeniowych; 

8. Przysługujące prawa: 
a) Prawo dostępu do danych; 
b) Prawo do żądania sprostowania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 
c) Prawo do żądania usunięcia danych – w przypadku: gdy dane te nie są już niezbędne do celów, 

dla których były zbierane/przetwarzane, przetwarzane są niezgodnie z prawem, właściciel 
wycofał zgodę, dane muszą zostać usunięte, aby wypełnić obowiązek wynikający z przepisów 
prawa; 

d) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania – w przypadku: kwestionowania prawidłowości 
danych, przetwarzania niezgodnie z prawem, braku konieczności przetwarzania danych, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

e) Prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy dane są zbierane na podstawie zgody oraz gdy 
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma 
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 
obowiązującym prawem. 

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 
danych osobowych.  

11. Podanie danych: 
a) Ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w wystawie/projekcie – w przypadku 

zgody na udział w konkursie; zgoda na wizerunek jest całkowicie dobrowolna i nie wpływa na udział 
w wystawie/projekcie. 

b) Ma charakter wymogu ustawowego – w przypadku nagród rzeczowych oraz finansowych; 
12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.  
13. Jakie dane możemy przetwarzać (Dane podane w formularzu):  

a. Dane ogólne (np. imię i nazwisko) 
b. Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu)                                           
c. Dane wizerunkowe (wizerunek osoby).                                                                                               

 

 
(data oraz podpis właściciela danych)            
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