
Załącznik nr 2  do regulaminu

Konkurs Fotograficzny „Podróże dalekie i bliskie”

Karta uczestnictwa

Imię i nazwisko:............................................................................................................................................

Data urodzenia:..............................................................................................................................................

Adres zamieszkania: ….................................................................................................................................

Numer telefonu: …........................................................................................................................................

Szkoła /wypełniają uczniowie/: …................................................................................................................

Tytuł nadesłanego cyklu zdjęciowego: ….....................................................................................................

1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu, którego treść w pełni akceptuję
2. Oświadczam, że fotografie złożone na Konkurs Fotograficzny „Podróże dalekie i bliskie” wykonałem 

/ wykonałam samodzielnie
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zgłoszonych fotografii przez 

Organizatorów
4. Oświadczam, że moje fotografie są wolne od wad prawnych, nie są obciążone prawami osób trzecich 

i nie naruszają praw osób trzecich. Jednocześnie przejmuję wobec Organizatorów pełną i wyłączną 
odpowiedzialność z tytułu ewentualnych roszczeń osób autorsko uprawnionych, osób uprawnionych z 
tytułu praw pokrewnych oraz innych osób, które mogą dochodzić swoich praw w związku z 
rozpowszechnianiem przez Organizatorów fotografii oraz zobowiązuję się do ich pełnego 
zaspokojenia.

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów moich danych osobowych  na potrzeby 
Konkursu Fotograficznego „Podróże dalekie i bliskie”

                                                                      .......................................................................
                                                                                     data i czytelny podpis

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom z siedzibą w 

Pilchowicach, ul. Dolna Wieś 2
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu współpracy w zakresie udziału w konkursie fotograficznym 

„Podróże dalekie i bliskie” ( na podstawie Art.6 ust.1 lit. a  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy
4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych

5) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Podróże dalekie i bliskie”

Stowarzyszenie
 Pilchowiczanie Pilchowiczanom Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach


