
Karta zgłoszenia  

udziału w Konkursie  

II Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego 

 

Po zapoznaniu się z regulaminem Konkursu II Triennale Wycinanki Ludowej Województwa 

Łódzkiego zgłaszam udział: 

 

Dane uczestnika: 

 

…………………………………………………………………………………………………...           

Imię i nazwisko, wiek 

 

………………………………………………………………………………………………....... 

Ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość  

 

…………………………………………………………………………………………………... 

Nr telefonu kontaktowego, e-mail 

 

 

Wykaz prac złożonych na Konkurs II Triennale Wycinanki Ludowej Województwa 

Łódzkiego 

 

1…………………………………………………………………………………………………. 

 

2…………………………………………………………………………………………………. 

 

3…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Metryczka 

II Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego 

Muzeum w Łowiczu 2022 

 

 

 

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

 

Dokładny adres zamieszkania:………………………………….. 

 

Nr telefonu/adres mailowy:………………………………………. 

 

Tytuł pracy:………………………………………………………. 

 

Wymiary:…………………………………………………………. 

 

Materiał:…………………………………………………………. 

(do umieszczenia na odwrociu pracy zgłoszonej do Konkursu) 



Metryczka  

II Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego 

Muzeum w Łowiczu 2022 
 

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

 

Dokładny adres zamieszkania:………………………………….. 

 

Nr telefonu/adres mailowy:………………………………………. 

 

Tytuł pracy:………………………………………………………. 

 

Wymiary:…………………………………………………………. 

 

Materiał:…………………………………………………………. 

 

 

(do umieszczenia na odwrociu pracy zgłoszonej do Konkursu) 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Metryczka 

II Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego 

Muzeum w Łowiczu 2022 
 

 

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

 

Dokładny adres zamieszkania:………………………………….. 

 

Nr telefonu/adres mailowy:……………………………...………. 

 

Tytuł pracy:………………………………………………………. 

 

Wymiary:…………………………………………………………. 

 

Materiał:…………………………………………………………. 

 

 

(do umieszczenia na odwrociu pracy zgłoszonej do Konkursu) 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust.1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie danych Osobowych z dn. 27 

kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Danych osobowych jest Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7, 99 – 

400 Łowicz 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Muzeum w Łowiczu jest pani Marianna 

Mońka, e-mail sekretariat@muzeumlowicz.pl 

Miejsce zbierania i przetwarzania danych osobowych: 

Muzeum w Łowiczu 

Stary Rynek 5/7 – siedziba Muzeum 

99 – 400 Łowicz 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia realizacji zadań 

statutowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych dotyczących działalność 

muzeum na podstawie art. 1 oraz art. 2 Ustawy o muzeach 

4. Odbiorcą pani/Pana danych osobowych będą: 

- podmioty uprawnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa 

- podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie 

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (podmioty 

przetwarzające). 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny realizacji 

wskazanego w punkcie 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego 

wynikającego z przepisów prawa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe jeśli tak zostało 

określone w przepisach prawa lub dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma 

na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak realizacji 

określonych czynności lub brak możliwości zawarcia umowy. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania. 

 

 

Zapoznałe(a)m się dnia ………………………………………………………………….. 

czytelny podpis 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@muzeumlowicz.pl


 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, 

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA ORAZ ZGŁOSZONYCH PRAC 

Zgoda wymagana jest do wzięcia udziału w Konkursie 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Muzeum w Łowiczuw 

rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja2018 r. (Dz. U. poz. 1000)w 

celach związanych z realizacją II Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na fotografowanie, filmowanie i nagrywanie wydarzenia oraz 

na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w ten sposób mojego wizerunku w relacji z 

wydarzeń oraz materiałach promocyjno-informacyjnych Muzeum.  

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych przeze mnie prac 

oraz opublikowanie mojego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach 

promocyjnych i informacyjnych towarzyszących II Triennale Wycinanki Ludowej 

Województwa Łódzkiego i wystawach pokonkursowych, w prezentacjach pokonkursowych,    

a także publikacjach Muzeum w Łowiczu.  

Muzeum w Łowiczu zobowiązuje się do wykorzystania powstałych materiałów jedynie w 

celach niekomercyjnych. 

 

 

 

…………………………………..    ……...………………………………….. 

Data       Czytelny podpis uczestnika  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że złożone na Konkurs w ramach II Triennale Wycinanki Ludowej 

Województwa Łódzkiego prace są mojego autorstwa i jestem ich wyłącznym właścicielem 

uprawnionym do dysponowania nimi. Poświadczam, że nie są obciążone prawami autorskimi 

osób trzecich i nie były wcześniej prezentowane.  

 

 

…………………………………..    ……...………………………………….. 

Data       Czytelny podpis uczestnika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


