
 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

III Triennale Sztuki Pomorskiej 

 

kategoria: malarstwo / formy przestrzenne / rysunek, grafika / intermedia
*
 

nazwisko:  .................................................................................................................................  

imię:  .........................................................................................................................................  

data urodzenia:  ........................................................................................................................  

adres:  .......................................................................................................................................  

email:  .......................................................................................................................................  

telefon:  .....................................................................................................................................  

nazwa uczelni:  .........................................................................................................................  

rok ukończenia uczelni:  .............................................  

 

lp. Tytuł pracy Technika Rozmiar 

(DxWxS) 

Data 

powstania 

Wartość 

(w PLN) 

1.      

2.      

                                                 
*
 niepotrzebne skreślić 



3.      

4.      

 

 

Krótki opis prac (do celów promocyjnych): 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie prace wykonałam/em osobiście i nie była/y ona/e 

wcześniej publikowana/e.  

 

 

OŚWIADCZENIE I INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

1. Zgłaszający swój udział w III Triennale Sztuki Pomorskiej (dalej jako: „Uczestnik”) 

wyraża zgodę na przetwarzanie przez Państwową Galerię Sztuki z siedzibą w Sopocie, 

Plac Zdrojowy 2, 81-720 Sopot, e-mail sekretariat@pgs.pl, samorządową instytucję 

kultury, wpisaną do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury Miasta Sopot za numerem 

3, posiadającą NIP 585-122-00-52 (dalej jako: „Organizator”) jego wyżej podanych 

danych osobowych oraz wizerunku. 



2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych  

z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu. Imię, nazwisko oraz wizerunek 

Uczestnika przetwarzane mogą być również poprzez ich rozpowszechnianie w celu 

promocji Konkursu, Organizatora lub jego działalności, informowania o działalności 

Organizatorze lub jego działalności, w szczególności poprzez umieszczenie wizerunku 

Uczestnika z jego imieniem i nazwiskiem na stronie internetowej Organizatora, na 

jego stronach w mediach społecznościowych, w materiałach drukowanych lub prasie. 

3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679. o ochronie 

danych osobowych oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych 

osobowych.  

4. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia 

uczestnictwo w Konkursie. 

6. W zakresie danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo do: 

- wglądu do swoich danych,  

- poprawiania i zmiany,   

- żądania zaprzestania ich przetwarzania  

- wycofania zgody 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych,  

- żądania usunięcia danych 

- żądania ograniczenia przetwarzania danych  

- żądania przekazania danych innemu administratorowi danych 

- żądania udzielenia informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych 

- złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Żądania zgłoszone przez Uczestnika pozostają bez wpływu na dotychczas dokonane 

przez Organizatora czynności. Organizator ma obowiązek poinformowania Uczestnika 

o sposobie wykonania żądania w terminie nie dłuższym niż 30 dni. 

8. Dane Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora tak długo jak będzie trwała 

licencja na korzystanie przez Organizatora z przesłanych prac Uczestnika, jednakże – 

w przypadku Uczestnika, którego nagroda będzie podlegała opodatkowaniu – nie 

krócej niż przez czas wynikający z przepisów prawa podatkowego. 

9. Dane Uczestnika nie będę przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

Miejscowość i data __________________________________ 

 

 

Czytelny podpis Uczestnika ___________________________ 

 

 
  


