
 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY  

 ,,Ja i Mój Tata” 

KARTA ZGŁOSZENIA OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

1. Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………………………. 

2. Kategoria wiekowa …………………………………………………………………...……. 

3. Telefon lub email ……………………............................................................................ 

4. Oświadczam, że przesłane przeze mnie praca jest mojego autorstwa i nie narusza praw osób 

trzecich. 

5. Wyrażam zgodę na bezterminowe i nieodpłatne wykorzystanie pracy plastycznej na następujących 

polach eksploatacji: 

a) przygotowanie, wydruk i publiczne rozpowszechnianie przez Organizatora informacji 

o Konkursie i materiałów promocyjnych z wykorzystaniem filmu, 

b) wykorzystanie i publikacja w zapowiedziach dotyczących Konkursu i w jego wynikach, we 

wszelkich  mediach oraz dla celów promocyjnych na stronie internetowej Organizatora i w mediach 

społecznościowych, na których Organizator ma konto, 

c) utrwalanie, obróbka, powielanie i archiwizacja w celach promocyjnych i dokumentacyjnych 

Organizatora, a także nieodpłatne i bezterminowe zezwolenie na dokonywanie przez Organizatora 

opracowania przesłanego zdjęcia, obejmujące również prawo korzystania i rozpowszechniania takiego 

opracowania. 

6. Oświadczam,  że ww. materiały  z  moim  udziałem  nie  naruszają  moich dóbr osobistych. 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Konkursu „Ja i Mój Tata” i w pełni akceptuję 

jego treść.  

 

 

………..…………………………  ……………………………………...………………… 
         (miejscowość, data )            (czytelny podpis) 

 

  



 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby pełnoletniej 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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)  Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 oraz z ustawą 

z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 81 

ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dobrowolnie 

wyrażam zgodę na: 

 przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym              

w konkursie fotograficznym „Ja i Mój Tata , którego organizatorem jest Gminny Ośrodek 

Kultury w Stanisławowie 

 nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku .w celu udziału w konkursie 

fotograficznym „Ja i Mój Tata”  którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury 

w Stanisławowie 

 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 

Zostałam/em*) również poinformowana/y*) o możliwości cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. 

Zapoznałam/em*) się z treścią Informacji w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

w ramach konkursu fotograficznego „Ja i Mój Tata”, którego organizatorem jest Gminny 

Ośrodek Kultury w Stanisławowie w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

.................................................................                                                   ...................................... 
                               (miejscowość, data)                                                                                                                           (czytelny podpis )  

*) niepotrzebne skreślić 

  



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych w    Konkursie fotograficznym ”Ja i Mój Tata”   

(zwanego dalej „Konkursem”). 

Wypełniając obowiązek określony w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (dalej: RODO) informuję, że:  

1. Administrator 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury Stanisławów mający 

siedzibę w Stanisławowie (05-304 Stanisławów) ul. Rynek 31 – zwany dalej „Administrator”. 

2.  Inspektor ochrony danych 

Z inspektorem ochrony danych zwanego dalej „IOD” wyznaczonym przez administratora może się 

Pani/Pan kontaktować: 

a) pocztą tradycyjną na adres: IOD, Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowi, ul. Rynek 31, 05-

304 Stanisławów, 

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@gok.stanislawow.pl 

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez 

administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO. 

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu 

przeprowadzenia Konkursu oraz prowadzenia działań kulturalnych i promocyjnych przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Stanisławowie, Gminną Bibliotekę Publiczną w Stanisławowie i Gminę 

Stanisławów. 

4. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie komisji powołanej przez Administratora 

Administrator może ujawnić na podstawie zgody dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, 

miejscowość i w przypadku wyrażenia zgody wizerunek uczestnika Konkursu w celach informacyjnych 

związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu za pośrednictwem środków masowego przekazu, 

w tym mediów społecznościowych. i dokumentowania przebiegu Konkursu, opublikowania wyników 

Konkursu oraz informacji związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu za pośrednictwem 

środków masowego przekazu, w tym mediów społecznościowych. 

5.  Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz działań przez okres 

działań promocyjnych. 

6.  Prawa osoby, której dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli 

Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

7. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych 

mailto:iod@gok.stanislawow.pl


 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa 

w Konkursie, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak  możliwości wzięcia udziału 

w Konkursie. 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej 

decyzji. 

 

 

 


