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KARTA ZGŁOSZENIA  

do VI GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

pn. „Najciekawsze zakątki Gminy Przechlewo” 

organizowanego przez Urząd Gminy Przechlewo 

 

Imię i nazwisko  

Telefon  

Adres e-mail  

Adres zamieszkania/korespondencji  

Data urodzenia  

Data zgłoszenia*  

*wypełnia organizator 

Numer 
zdjęcia 

Miejsce wykonania 
zdjęcia 

Tytuł zdjęcia Data 
wykonania 

1    

2    

3    

4    

5    
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OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam autorskie prawa majątkowe do 

zdjęć zgłoszonych do konkursu pt. „Najciekawsze zakątki Gminy Przechlewo” i 

przenoszę je na organizatora konkursu w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub 

innego rozpowszechniania. 

Oświadczam, że autorskie prawa majątkowe zostają przekazane nieodpłatnie na 

rzecz Organizatora konkursu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach 

eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.) w tym w 

szczególności zakresie wykorzystywania technika drukarską i cyfrową, wystawiania, 

udostępniania na stronie internetowej Organizatora oraz we wszelkich materiałach 

promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotnienia i 

wprowadzania do obrotu. 

Oświadczam, że nadesłane przez mnie zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich 

ani bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a uwiecznione na zdjęciu osoby 

wyraziły zgodę na prezentację i publikację ich wizerunków. W związku z powyższym 

zapewniam, że osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach nie będą dochodzić 

od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym 

regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie na stronie 

internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć. 

Ponoszę pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie 

rościć prawa do nadesłanego przez mnie zdjęcia. 

Oświadczam, że zgłoszone przez mnie zdjęcia nie były wcześniej wyróżniane, 

nagradzane i publikowane w tym również w internecie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

karcie zgłoszenia dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu w zakresie 

określonym Regulaminem konkursu. 

      .................................................                 ..................................................... 
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OŚWIADCZENIE DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ  

(rodzic, opiekun prawny) 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko).............................. , 

którego jestem prawnym opiekunem na udział w konkursie fotograficznym 

organizowanym przez Urząd Gminy Przechlewo. Oświadczam, że akceptuję 

regulamin konkursu fotograficznego pt. „Najciekawsze zakątki Gminy 

Przechlewo”. 

 

 .................................................                 ..................................................... 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 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) tzw. RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy 

Przechlewo jest Wójt Gminy Przechlewo z siedzibą przy ul. Człuchowskiej 26, 77-320 

Przechlewo. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować 

się z  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem adresu e-mail: 

iodo@przechlewo.pl , tel. 59 83 34 301. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu 

fotograficznego „Najciekawsze zakątki Gminy Przechlewo”. 
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 brakiem możliwości udziału w wydarzeniu, o którym mowa w pkt. 3. 

5.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, 

w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na 

podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych; 

6. Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 

 organizacji międzynarodowej. 

7. Ma Pani/Pan prawo do: 

- dostępu do swoich danych osobowych,  

- sprostowania swoich danych, 

- ograniczenia ich przetwarzania, 

-  żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 

1 RODO, 

-  cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

8. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych ma Pani/Panu prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie 

danych. 

 


