
Załącznik nr 1
do Regulaminu Gminnego Konkursu Fotograficznego pt.:
„Trud pracy na roli, w sadzie i w ogrodzie – w obiektywie”

KARTA ZGŁOSZENIA
do Gminnego Konkursu Fotograficznego

„Trud pracy na roli, w sadzie i w ogrodzie – w obiektywie”

      1.Nazwisko i imię …........................................................
      2. Adres zamieszkania …................................................   
      3. Data urodzenia...……………………............................
      4.Telefon………………………………..............................
      5.E-mail………………………………………....................
      6. Nick(pseudonim artystyczny.......................................

Wykaz przesłanych prac, wraz z tytułami:

Lp.  Nazwa zdjęcia

1

2

3

 

OŚWIADCZENIA

Niniejszym oświadczam, że:

1. Zapoznałem się z regulaminem Gminnego Konkursu Fotograficznego pt. „Trud pracy na roli, w sa-
dzie i w ogrodzie – w obiektywie” oraz akceptuję i przyjmuję do wiadomości jego postanowienia. 

2. Poprzez przesłanie prac na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie
prawa majątkowe do nich, na polach eksploatacji, o których mowa w Regulaminie Gminnego Kon-
kursu Fotograficznego. „Oświadczam, że przedmiot zgłoszonej pracy nie narusza praw autorskich,
ani innych praw i godności osób trzecich oraz, że prawa autorskie do tej pracy nie są ograniczone
lub obciążone prawami osób trzecich, żaden z elementów dzieła autorskiego będącego przedmio-
tem Konkursu nie został wykorzystany przy tworzeniu dzieł na zlecenie osób trzecich, zaś praca
stworzona na potrzeby Konkursu nie stanowi w żaden sposób plagiatu. W przypadku zarejestrowa-
nych podczas zajęć, uroczystości, programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczy-
stościach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudniku na stronie internetowej
biblioteki oraz w mediach w celu informacji i promocji biblioteki. 

3. W przypadku kiedy praca wykonana jest przez moje dziecko/podopiecznego wyrażam zgodę na
umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko na stronie internetowej biblioteki
oraz w mediach społecznościowych w celu informacji i promocji biblioteki.

4. Praca konkursowa nie była wcześniej nagrodzona, publikowana i  nie  narusza praw autorskich
osób trzecich. Przyjmuję do wiadomości, iż z chwilą nadesłania pracy jestem zobowiązany posia-
dać zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy na uczestnictwo w Konkursie oraz publi-
kacje utworu, a także zgodę osób których wizerunek utrwalono na fotografii na rozpowszechnianie
takiego wizerunku. Ponadto oświadczam, iż przekażę osobom, których wizerunek znajduje się na
zdjęciu klauzulę informacyjną Organizatora dotyczącą przetwarzania danych osobowych 
w konkursach fotograficznych.

5. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Organizatorowi z tytułu
naruszenia jej praw w związku z korzystaniem lub rozporządzaniem pracy konkursowej na zasa-
dach określonych  Regulaminem,  jako  uczestnik,  który  zgłosił   pracę,  uwolnię  Organizatora  od
wszelkich roszczeń osoby trzeciej z tego wynikających oraz naprawię poniesione przez Organiza-
tora szkody wynikające w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia
przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności ich zaspokojenia, w tym pokryje
wszelkie koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego.

6. (W przypadku, gdy na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby niebiorącej udziału w
konkursie) Oświadczam, iż posiadam zgody osób widocznych na fotografii na rozpowszechnianie
ich wizerunku na polach eksploatacji określonych w Regulaminie, w przypadku gdy posiadanie ta-
kiej zgody jest wymagane ustawą z dnia 4.02.1994 o prawach autorskim i prawach pokrewnych.

……………………………..
      (data, podpis)



ZGODY:

1. Wyrażam zgodę na  przetwarzanie przez Organizatora następujących moich/mojego dziecka/
podopiecznego  danych osobowych imię, nazwisko, nick - (pseudonim artystyczny), adres za-
mieszkania, e-mail, nr telefonu, wiek, w celu udziału oraz wyłonienia laureatów konkursu w Gmin-
nym Konkursie Fotograficznym „Trud pracy na roli, w sadzie i w ogrodzie – w obiektywie”. Poda-
nie danych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie.

□ Wyrażam zgodę

□ Nie wyrażam zgody

(W przypadku, gdy na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby biorącej udział w kon-
kursie)

2. Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyra-
żam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka/podopiecznego
przez Organizatora na polach eksploatacji określonych Regulaminem.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, aczkolwiek jej niewyrażenie uniemożliwi udział w konkursie.

□ Wyrażam zgodę

□ Nie wyrażam zgody

3.Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam
zgodę  na  rozpowszechnianie  mojego  wizerunku/  wizerunku  mojego  dziecka/podopiecznego
zarejestrowanego  podczas  zajęć,  uroczystości,  uczestnictwa  w  programach,  projektach,
zawodach,  konkursach  i  innych  uroczystościach/imprezach  organizowanych  przez  Gminną
Bibliotekę  Publiczną  w  Rudniku,  na  stronie  internetowej  biblioteki  oraz  w  mediach  (w  tym
mediach społecznościowych), w celach informacyjnych i promocji biblioteki.  Ponadto wyrażam
zgodę  na  umieszczanie  i  publikowanie  prac  wykonanych  przez  moje  dziecko  na  stronie
internetowej biblioteki oraz w mediach w celu informacji i promocji biblioteki.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

□ Wyrażam zgodę

□ Nie wyrażam zgody

Jednocześnie  oświadczam,  iż  zapoznałem się  z  klauzulą  informacją  na  temat  przetwarzania
przez Organizatora danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu.

……………………………..
    (data, podpis)



Załącznik nr 2
do Regulaminu Gminnego Konkursu Fotograficznego pt.:
„Trud pracy na roli, w sadzie i w ogrodzie – w obiektywie”

KLAUZULA INFORMACJYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
W KONKURSACH FOTOGRAFICZNYCH

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e – mail:

iodo@gmina-rudnik.pl 
3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe  w postaci: 

a) imię, nazwisko, nick - (pseudonim artystyczny), adres zamieszkania, e-mail, nr telefonu, wiek,
 w celu udziału w Konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. na podstawie Pań-

stwa zgody, do dnia 17.05.2019r. lub do czasu wycofania zgody lub zakończenia konkursu,
 w celu wyłonienia Laureatów Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. na pod-

stawie Państwa zgody, do czasu wycofania zgody lub zakończenia konkursu,
 w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń przez okres przedawnienia potencjalnych

roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 f Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu ad-
ministratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.

a) wizerunek

 w celu udziału w Konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 c Rozporządzenia - wykonanie obowiązku
nałożonego przepisami prawa, w związku z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku
zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek ich nie podanie uniemożliwi udział w konkursie. 
1. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnio -

nego interesu poprzedzone zostało  przeprowadzeniem weryfikacji  istnienia  uzasadnionego interesu
prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje
Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

2.  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu także następujące 
prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych, 
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e) prawo do przeniesienia danych, 
f) prawo do wniesienia sprzeciwu.

3. Jeśli  będą Państwo chcieli  skorzystać z przysługujących praw lub uzyskać dodatkowe informacje -
mogą się Państwo z nami skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wysyłając wiado-
mość na adres: iodo@gmina-rudnik.pl 

4. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa
dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). 

6. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
• podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa,
• podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
• podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych
• podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,



• podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, 
rachunkową,


