
KARTA ZGŁOSZENIA
do VIII  GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„MOJA GMINA W OBIEKTYWIE”
 

.................................................   .............................  
Imię i nazwisko                                   telefon                    

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

.....................................................  .............................................   ....................................
miejsce wykonania zdjęcia nr 1                 tytuł zdjęcia                    data wykonania

.....................................................  .............................................   ....................................
miejsce wykonania zdjęcia nr 2                tytuł zdjęcia                    data wykonania

.....................................................  .............................................   ....................................
miejsce wykonania zdjęcia nr 3                tytuł zdjęcia                    data wykonania

OŚWIADCZENIE
Ja,  niżej  podpisana(y),  oświadczam,  że:
-  zapoznałem się z regulaminem konkursu i zobowiązuje się go przestrzegać,
- zdjęcie/a  nie narusza/ją  jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich,
- jestem  autorem  i  wyłącznym  właścicielem, dostarczonych  zdjęć. 
 Gminie  Gniewoszów  przekazuję  prawa  autorskie  w  zakresie niezbędnym  do  ich  publikacji  lub
innego   rozpowszechniania,   przenoszę   nieodpłatnie  autorskie  prawa  majątkowe  zdjęć
nagrodzonych na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy o
prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  z  dnia  04.02.1994  r.)  w  tym  szczególnie  w  zakresie
wykorzystywania zdjęć techniką  drukarską  i  cyfrową,  wystawiania,  udostępniania  na  stronie
internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu
na  sposób  ich  zwielokrotniania  i  wprowadzania  do  obrotu  oraz  oświadczam,  że  zdjęcia  te  nie
zostały nigdzie wcześniej opublikowane.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię i nazwisko,  
telefon   w materiałach dotyczących konkursu.
Podanie danych osobowych ma charakter  dobrowolny, ale jest konieczne w celu wzięcia udziału w 
konkursie.



KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem jest Wójt i Samorząd Gminy Gniewoszów: ul. Lubelska 16, 26-920 
Gniewoszów, e-mail gmina@gniewoszow.pl, tel. 48 621 50 03
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod 
adresem e-mail: iod@cbi24.pl; nr tel. 575-002-337.
3. Celem przetwarzania danych jest organizacja VIII Gminnego Konkursu Fotograficznego „Moja 
gmina w obiektywie”.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której 
dane dotyczą). Podanie danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować 
będzie niemożnością zgłoszenia udziału w konkursie.
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym 
dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że
wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. 
Ponadto dane osobowe są ujawniane odbiorcom strony internetowej administratora, a także w 
biuletynach informacyjnych „Moja gmina Gniewoszów”, „Nasz Powiat” oraz folderze 
przygotowywanym z okazji wystawy.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na 
czas organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji konkursu „Moja gmina w 
obiektywie”.
7. Ma Pan/Pani prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych;
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

.................................................…
czytelny podpis

OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ (rodzic, opiekun prawny)

Wyrażam  zgodę  na  udział  dziecka  (imię  i  nazwisko)  ............................................…………...…  
którego    jestem    prawnym    opiekunem    na    udział    w    konkursie    fotograficznym
organizowanym  przez   Wójta   Gminy   Gniewoszów.   Oświadczam,   że   akceptuję   regulamin
konkursu fotograficznego.

.....................................................
                           czytelny podpis


