
 

PRZEDWIOŚNIE 2022 

45. INTERDYSCYPLINARNY KONKURS PLASTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

KARTA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

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

Adres………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu……………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail…………………………………………………www…………………………………………………………………………… 

 

 

WYKAZ PRAC: 

Tytuł / Rok 
 

Technika Wymiary 
wys. x szer. 

 

Wartość 

1.  
 
 
 

   

2. 
 
 
 

   

3. 
 
 
 

   

4. 
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NOTA BIOGRAFICZNA 

Ukończona uczelnia, najważniejsze wystawy indywidualne, (max do 5), najważniejsze wystawy zbiorowe  

(max do 5), nagrody i wyróżnienia (max do 5) pisane do 1500 znaków (Word, Open Office). 

Dane biograficzne 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wystawy indywidualne w 2021/2022 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Udział w wystawach zbiorowe w 2021/2022 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Nagrody, wyróżnienia w 2021/2022: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia konkursu  
Przedwiośnie 45. przez Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach w celu i zakresie realizacji Konkursu Przedwiośnie 45. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informuję, iż: 
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach ul. Kapitulna 2,  

25-011 Kielce 
2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@bwakielce.art.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu 
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 
5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. 

 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 Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r.; 
 
 

…………………………………………………………………………………………………… 

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 

 


