
„II WEWNĄTRZSZKOLNE MISTRZOSTWA SZKOŁY ANAGRA”

KONKURS FRYZJERSKI 

27 MARCA 2023 ROKU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1. IMIĘ I NAZWISKO...........................................................................................................................

2. ADRES ZAMIESZKANIA................................................................................................................

3. DATA URODZENIA….....................................................................................................................

4. KLASA ..............................................................................................................................................

5. ADRES E-MAIL…............................................................................................................................

6. TELEFON..........................................................................................................................................

7. FACEBOOK & INSTAGRAM..........................................................................................................

8. IMIĘ I NAZWISKO MODELKI.......................................................................................................

   

  PODPIS UCZESTNIKA KONKURSU
   

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



ZAŁĄCZNIK NR 1 ZGODY

1. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu.
2. W przypadku niezgodności z prawdą ww. formularza zgłoszeniowego zgadzam się

ponieść całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności
zobowiązuję się pokryć w całości ewentualną szkodę oraz wszelkie
udokumentowane koszty z tym związane.

3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie, utrwalanie, powielanie i obróbkę zdjęć dowolną
techniką, bez ograniczeń, co do terytorium i liczby egzemplarzy przez Organizatora
konkursu.

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym
formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101
poz. 926 z późn. zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia
konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody przez Organizatora oraz w
celach promocji konkursu.

5. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do swoich danych
oraz ich poprawiania (w tym do ich zmiany oraz usunięcia).

6. Oświadczam także, że poinformowano mnie, iż w zakresie przetwarzania moich
danych wskazanym powyżej, administratorem moich danych będzie Anagra Łódzka
Szkoła Mody Kosmetologii Fryzjerstwa.

7. Wyrażam zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych pracy na
Organizatora – Anagra Łódzka Szkoła Mody Kosmetologii Fryzjerstwa na
warunkach określonych w Regulaminie konkursu.

8. Zawodnik oraz modelka wyrażają zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska
lub firmy przedsiębiorstwa w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem,
w szczególności na stronach internetowych Organizatora, a także zgadza się na ich
wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora.

9. Zawodnik oraz modelka wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć ich pracy podczas
Konkursu i wykorzystanie ich w materiałach marketingowych.

10. Oświadczam, że w całości przeczytałam/em treść powyższej zgody i w pełni ją
rozumiem.

  

  PODPIS UCZESTNIKA KONKURSU

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


