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Załącznik nr 1  

KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM  
„UCHWYCIĆ TO, CO ODCHODZI. OLSZYNY DAWNIEJ I DZIŚ” 

 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Wiek  

E-mail, telefon  

Liczba zgłoszonych prac  

 
 

WYKAZ PRAC ZGŁASZANYCH DO UDZIAŁU W KONKURSIE: 

Lp. Tytuł pracy Krótki opis fotografii  

1. 

 
 
 
 

 

2. 

 
 
 
 

 

3. 

 
 
 
 

 

 
 
 W związku z uczestnictwem w konkursie fotograficznym „Uchwycić to, co odchodzi. 

Olszyny dawniej i dziś”, organizowanym przez Kolektyw Bliżej Olszyn finansowanego ze 

środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 

2019 oraz Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim, 

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) 

do realizacji konkursu fotograficznego. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. 

ustawy jest Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim, 

Rzepiennik Suchy 200, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski.  

 
……………………………………………. 

/data i podpis/ 



 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 

przysługuje mi prawo dostępu do tych danych i ich poprawiania. Ponadto poinformowano mnie, 

iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury, 

Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim, Rzepiennik Suchy 200, 33-163 

Rzepiennik Strzyżewski,  

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z udziałem oraz rozliczeniem 

konkursu fotograficznego „Uchwycić to, co odchodzi. Olszyny dawniej i dziś”, na 

podstawie art. 6 ust 1 i zgodnie z treścią RODO. 

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji oraz rozliczenia 

konkursu fotograficznego „Uchwycić to, co odchodzi. Olszyny dawniej i dziś”.  

4. Posiadam prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, żądania 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 organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie 

danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w konkursie.  

 
 

……………………………………………. 
/data i podpis/ 

 
 
 
 Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku do celów promocyjnych konkursu 

fotograficznego „Uchwycić to, co odchodzi. Olszyny dawniej i dziś” 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 „Uchwycić 

to, co odchodzi. Olszyny dawniej i dziś” mogą zostać umieszczone na stronach internetowych 

i portalach społecznościowych Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji 

w Rzepienniku Strzyżewskim oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych 

i publikacjach/broszurach związanych z konkursem fotograficznym „Uchwycić to, co odchodzi. 

Olszyny dawniej i dziś”. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), 

w tym również o wynagrodzenie względem wykorzystywania wizerunku na potrzeby określone 

w oświadczeniu.  

 
 

……………………………………………. 
/data i podpis/ 

 


