
Formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie fotograficznym   

„Migawka z gminy Pawłowice 2019” 

 

Dane Uczestnika 

Imię i nazwisko autora zdjęć   

 

Adres  

 

 

Numer telefonu  

 

Adres e-mail  

  

Krótki opis zdjęć  
 

Tytuł / opis zdjęcia nr 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł / opis zdjęcia nr 2 
 

 

 

 

 

 

Tytuł / opis zdjęcia nr 3 
 

 

 

 

 

Tytuł / opis cyklu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verte -> 
 

 

 



Oświadczenie uczestnika:  

 

1.Znam i akceptuję Regulamin Konkursu Fotograficznego „Migawka 
z gminy Pawłowice 2019”. 
2. Złożone przeze mnie prace nie naruszają praw osób trzecich (szczególnie majątkowych  
i autorskich). 
3.Ja, niżej podpisana(y) …............................................................................ oświadczam,  
iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia 

udziału w Konkursie fotograficznym "Migawka z gminy Pawłowice” oraz mojego wizerunku,  
do celów związanych ze zgłoszeniem mojego udziału, przeprowadzeniem Konkursu fotograficznego 
"Migawka z gminy Pawłowice”, wręczeniem nagród i promocji wydarzenia w mediach oraz 
materiałach informacyjnych gminy,  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) 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 (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) 
 
 

                   ……….………………………………………………………………………. 
                                  Podpis uczestnika konkursu 

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

                               Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
                             (w przypadku osoby niepełnoletniej) 

 

 
Zgoda na przeniesienie praw autorskich 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie na Organizatora Konkursu praw autorskich 
majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, bez prawa do wynagrodzenia, a w szczególności: 

a) utrwalania i zwielokrotnienia na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym,  
a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych, techniką drukarską, reprograficzną oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego;  

b) wprowadzania do pamięci komputera i sieci multimedialnych w nieograniczonej ilości 
nadań i wielkości nakładów;  

c) publicznego odtwarzania, wystawienia, wyświetlenia; 

d) prawa obrotu egzemplarzami nośników w kraju i za granicą, wprowadzenie do obrotu przy 
użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci 
telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; 

e) nadawania za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną 
lub za pośrednictwem satelity; 

f) użyczenia, najmu lub wymiany nośników; 
g) wykorzystania na stronach internetowych; 
h) wykorzystania w utworach multimedialnych; 
i) wykorzystywania do celów promocyjnych i reklamy; 
j) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym; 
k) pokonkursowej prezentacji nadesłanych prac. 

Organizatorowi Konkursu przysługuje bezterminowo prawo do wykorzystywania zdjęć w całości 
lub we fragmentach do celów reklamowych lub promocyjnych w kraju i za granicą bez obowiązku 
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy. Zezwalam na nieoznaczenie mojego autorstwa. 
              
 

……….………………………………………………………………………. 
                                                                     Podpis uczestnika konkursu 

 
…………………………………………………………………………….... 

                                  Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

 

 

  

 



Zgoda na udział w konkursie osoby niepełnoletniej: 

 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………….  
        (imię i nazwisko dziecka)  
 
w Konkursie Fotograficznym „Migawka z gminy Pawłowice 2019”. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej  
 
 

Oświadczenie osoby/osób będącej na fotografii:  
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zgłoszenie do Konkursu fotografii  
z moim wizerunkiem i zgadzam się na wykorzystanie ich zgodnie  
z punktami 6.2. i 6.3.  Regulaminu Konkursu.  
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Czytelny podpis osoby sportretowanej:  

 

 Klauzula informacyjna  

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 - RODO) (Dz. Urz. UE L 
2016 Nr 119, s.1) zostałem(am) poinformowany (a) przez Urząd Gminy Pawłowice i przyjmuję do 
wiadomości, iż:  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pawłowice jest Wójt 

Gminy Pawłowice z siedzibą w Urzędzie Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 

Pawłowice, tel. 32 47- 56-300, adres e-mail: gmina@pawlowice.pl; 
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice,  

tel. 32 47- 56-312, adres e-mail: i.kielkowska@pawlowice.pl; 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zgłoszenie udziału, przeprowadzenie Konkursu 
fotograficznego "Migawka z gminy Pawłowice" oraz wręczenie nagród w Konkursie  
i promocji wydarzenia w mediach oraz materiałach informacyjnych gminy;  

4. Przetwarzanie, podanych danych osobowych, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) 
RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom, państwom trzecim, organizacjom 
międzynarodowym, innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, 
wskazanego w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji 
(bezterminowo); 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu jest 
uczestniczenia w Konkursie fotograficznym "Migawka z gminy Pawłowice";  

8. Na podstawie art. 15 – 19 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich 

danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania; 
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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