KARTA ZGŁOSZENIA
DO I EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „ZABYTKI KŁODAWY I OKOLIC 2019”
(DLA OSOBY POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA)
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Wiek
E-mail, telefon
Liczba zgłoszonych prac

WYKAZ PRAC KONKURSOWYCH:
L.p.

Obiekt i jego lokalizacja

Tytuł pracy

Format

Kolorowy

Czarno
-biały

Uwagi

1.
2.
3.
4.
5.

Oświadczam, ze jestem autorką/autorem* prac zgłoszonych do I konkursu fotograficznego „Zabytki Kłodawy
i okolic 2019”. Wyrażam zgodę na przekazanie tych prac w formie darowizny dla Gminnego Ośrodka Kultury w
Kłodawie. Jednocześnie przenoszę majątkowe prawa autorskie przynależne tym pracom na rzecz Gminnego
Ośrodka Kultury w Kłodawie – nieodpłatnie i na czas nieokreślony – w tym między innymi prawo reprodukowania ich
w celach reklamowych, informacyjnych, wydawniczych i naukowych.

................................................
data i miejscowość

..........................................................
imię i nazwisko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz wykorzystania przez organizatorów fotografii
z moim wizerunkiem, pochodzącym z wernisażu, w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu.

................................................
data i miejscowość

* niepotrzebne skreślić

..........................................................
imię i nazwisko

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

(imię i nazwisko uczestnika)

W związku z uczestnictwem w I konkursie fotograficznym pt. „Zabytki Kłodawy i okolic 2019”, organizowanym przez
Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych: zgodnie z
rozporządzeniem 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) dla realizacji konkursu
fotograficznego pt. „Zabytki Kłodawy i okolic 2019”. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy
jest Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie.

…………………………………......
podpis uczestnika

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia, zostałem(am) poinformowany(na)
iż zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych jest dobrowolna oraz o przysługującym mi prawie dostępu do
tych danych i ich poprawiania. Ponadto powiadomiono mnie, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych oraz rozliczeniowo-statystycznych związanych
z konkursem i udziałem w konkursie fotograficznym pt. „Zabytki Kłodawy i okolic 2019”, na podstawie art. 6
ust 1 pkt a. i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia finansowego oraz
merytorycznego konkursu fotograficznego pt. „Zabytki Kłodawy i okolic 2019”.
4. Posiadam prawo dostępu do treści moich danych osobowych 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, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Mam prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w konkursie.

…………………………………......
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku do celów promocyjnych konkursu fotograficznego pt. „Zabytki
Kłodawy i okolic 2019” zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne
z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas wydarzeń organizowanych w ramach konkursu
fotograficznego pt. „Zabytki Kłodawy i okolic 2019” mogą zostać umieszczone na stronach internetowych i portalach
społecznościowych oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach. Zrzekam się niniejszym wszelkich
roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem wykorzystywania
wizerunku/głosu/wypowiedzi mojego dziecka na potrzeby określone w oświadczeniu.

…………………………………......
podpis rodzica/opiekuna prawnego

