
Dział Naukowo-Oświatowy Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej 

ul. Warszawska 12c ( oficyna zachodnia)  21-500 Biała Podlaska 

tel. 508091745 / e-mail edukacja@muzeumbiala.pl 

 

 

 

OŚWIADCZENIE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO KONKURSU 

 

Imię i nazwisko uczestnika .................................................................................................. .... 

Adres zamieszkania ................................................................................................................. 

Tel .uczestnika ............................................................................................................. ............ 

e-mail uczestnika...................................................................................................................... 

 

Informacja dla uczestnika konkursu 

1. Przekazanie nam formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu i zgodą 

na wykorzystanie danych osobowych w celach organizacyjnych konkursu. Jeśli nie akceptujesz regulaminu lub 

nie wyrażasz zgody na wykorzystanie powyższych danych, nie możesz wziąć udziału w konkursie.  

2. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest Organizator konkursu. 

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w regulaminie.  

3. Po rozstrzygnięciu konkursu chcemy opublikować na naszych stronach internetowych galerię zdjęć z tego 

wydarzenia. Zdecyduj, czy będzie na nich Twój wizerunek.  

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody(*) na opublikowanie zdjęć z moim wizerunkiem na stronach 

internetowych Organizatora. 

 

(*) - niepotrzebne skreślić 

 

……………………………………………….. 
(data i podpis uczestnika) 

 

 

Niniejszym akceptuję regulamin konkursu: ”Biała za czasów Radziwiłłów’’ i wyrażam zgodę na przetwarzanie 

powyższych danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) w celach 

organizacyjnych i promocyjnych konkursu. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, 

przysługujących mi prawach dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich 

przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Muzeum Południowego 

Podlasia w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12, 21-500 Biała Podlaska. Regulamin dostępny jest na stronie 

internetowej:www.muzeumbiala.pl i w siedzibie Muzeum 

 

 

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

                                                                                                       (data i podpis uczestnika)  

 

 

Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie przez Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej mojego 

wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć wykonanych w ramach konkursu: „Biała za czasów Radziwiłłów’’ Zezwolenie 

to uprawnia do rozpowszechniana dowolną techniką, na wszelkich polach eksploatacji (w szczególności: druk, Internet, 

przekaz prasowy), bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych -wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych 

dotyczących niniejszego konkursu.  

 

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

                                                                                                    (data i podpis uczestnika)  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:edukacja@muzeumbiala.pl
http://www.muzeumbiala.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 


