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...................................................................................... 
imię ̨, nazwisko 
 
...................................................................................... 
adres 
 
...................................................................................... 
PESEL 
      

OŚWIADCZENIA AUTORKI/AUTORA/AUTORÓW* PROJEKTU 

Prawa autorskie 

Oświadczam, że zgłaszany przeze mnie kuratorski projekt wystawy w przestrzeni Art Walk w 2019 roku prezentuje 
oryginalny pomysł na wystawę̨, do którego mam pełne prawa autorskie. Koncepcja wystawy i przedstawiony 
scenariusz nie są̨ obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie naruszają̨ przepisów prawa, ani interesów lub 
praw osób trzecich.     
Oświadczam, że zapoznałem/am się̨ z warunkami Regulaminu Konkursu, które całkowicie akceptuję. 
 
.............................................................. 
podpis** 

   
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie pełnego scenariusza kuratorskiego projektu wraz z wizualizacji 

Wyrażam zgodę̨/nie wyrażam zgody* na upublicznienie pełnego scenariusza kuratorskiego projektu wraz z 
wizualizacją, po rozstrzygnięciu konkursu Art Walk Open Call 2023 w formie określonej przez Organizatora. 

 
.............................................................. 
podpis** 
      

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Ja niżej podpisany/a***: 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w konkursie organizowanym przez 
Fundację Sztuka w Mieście z siedzibą w Warszawie (00-844), przy pl. Europejskim 1, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców oraz z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000528683, NIP: 521-36-82-003, REGON: 
147495950 („Fundacja”), w szczególności takich jak: 

1. imię (imiona) i nazwisko; 
2. adres e-mail;   
3. nr telefonu;   
4. wizerunek; 

2. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronie www.artwalk.sztukawmiescie.pl, 
www.sztukawmiescie.pl, profilu Facebook fundacji (@sztukawmiescie) i Instagram galerii Art Walk 
(@art_walk_gallery) oraz w informacji prasowej dotyczącej konkursu, w związku z udziałem w konkursie, w 
szczególności z wygraną w konkursie lub publicznym poinformowaniem o wynikach konkursu; 
3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu poinformowania o przebiegu lub 
wyniku konkursu; 
4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku na stronie www.sztukawmiescie.pl w związku z wygraną w konkursie.
     
 
.............................................................. 
podpis*        
 
* niepotrzebne skreślić 
** czytelny podpis 
*** w przypadku zespołu, w którym opracowaniem konceptu zajmuje się więcej niż jeden kurator, oświadczenie wypełnia każda/ 
każdy z kuratorek/ kuratorów. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU 

W związku z wyrażeniem przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, szanując Twoją 

prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej 

przedstawiamy wszelkie informacje z tym związane: 

1. Administratorem danych osobowych będzie Fundacji Sztuka w Mieście z siedzibą w Warszawie (00-844), przy 

pl. Europejskim 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców oraz z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS 0000528683, NIP: 521-36-82-003, REGON: 147495950. 

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania 

z praw związanych z przetwarzaniem danych Uczestnik może się kontaktować: 

a. telefonicznie na numer: 22 455 16 00; 

b. pocztą elektroniczną na adres: rodo@ghelamco.pl; 

c. pisemnie na adres: pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa 

3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do: 

a. dostępu do własnych danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających 

przetwarzaniu; 

b. sprostowania nieprawidłowych danych osobowych; 

c. żądania usunięcia danych osobowych (chyba, że Administrator ma podstawy prawne do dalszego ich 

przetwarzania); 

d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu 

Administratora. W przypadku wyrażenia sprzeciwu Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać 

Twoich danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich 

przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń.; 

f. żądania przenoszenia dostarczonych danych osobowych. 

4. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść 

skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach, tj.: 

6. organizacji i przeprowadzenia Konkursu; 

7. prowadzenia w związku z Konkursem działań marketingowych w social mediach; 

8. wysłania informacji o wynikach Konkursu poprzez email, telefon, serwis społecznościowy Facebook lub za 

pomocą aplikacji Messenger; 

9. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; 

10. realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, a niekiedy także prawnie uzasadnionych interesów innego 

podmiotu, w tym ustalenia, dochodzenia roszczeń wynikających z prawa cywilnego lub obrony przed nimi. 

11. Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w Konkursie. 

12. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
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dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej 

RODO, (osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 

większej liczbie określonych celów). 

13. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą pracownicy lub współpracownicy Administratora, pracownicy 

lub współpracownicy Podmiotu współpracującego, podmioty, którym Administrator ma obowiązek 

przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące 

na rzecz Administratora usługi, w tym w szczególności podmiotom świadczące usługi księgowe, informatyczne, 

komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne, bankom lub innym instytucjom finansowym, audytorzy, a 

także podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora w związku z Konkursem, tj. agencje 

marketingowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem 

i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. 

14. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, a po tym okresie 

mogą być przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. 

15. Administrator nie ma obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i taki podmiot nie zostanie 

powołany. 

16. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym 

profilowania. 

 
 
_________________________________________ 
[Niniejszym przyjmuję do wiadomości] 
[miejscowość, data, podpis Uczestniczki/ Uczestnika konkursu] 


