
 

Załącznik do Regulaminu Konkursu fotograficznego 

„Ziemia Chełmońskiego w obiektywie”   

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………………….. 

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

Data urodzenia ………………………………………………………………………………………. 

Telefon ………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail ……………………………………………………………………………………………………. 

 

WYKAZ ZGŁOSZONYCH ZDJĘĆ 

Zdjęcie 
nr 

Miejsce wykonania 
zdjęcia 

Co przedstawia Data 
wykonania 

zdjęcia 

Sposób 
dostarczenia 

fotografii  
(e-mail, poczta, 

płyta CD, pendrive) 

1.   

 

 

  

2.   

 

 

  

3.   

 

 

  

 

WIERSZ/HASŁO PROMUJĄCE ZASOBY ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

Oświadczenie nr 1 

1. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki Regulaminu Konkursu fotograficznego pn. „Ziemia 
Chełmońskiego w obiektywie”. 

2. Oświadczam, że przesłane przeze mnie zdjęcia są wynikiem mojej osobistej, samodzielnej 
twórczości, nie naruszają praw, dóbr i godności osób trzecich oraz, że przysługują mi prawa 
autorskie do zdjęć w pełnym wymiarze, jak również, że prawa te nie są w żaden sposób 
ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich.  

3. Oświadczam, że przenoszę na rzecz Organizatora Konkursu fotograficznego pn. „Ziemia 
Chełmońskiego w obiektywie” wszelkie majątkowe prawa autorskie do zgłoszonych zdjęć 
oraz wierszy/haseł nieograniczone czasowo ani terytorialnie, do wykorzystywania we 
wszelkich polach eksploatacji. W szczególności obejmuje to następujące pola eksploatacji: 
wydawanie i rozpowszechnianie, utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, 
wprowadzanie do obrotu, publiczne wystawianie, wyświetlanie, w tym: techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrowego bez konieczności wypłaty wynagrodzenia. 
Oświadczam, iż żadna osoba trzecia nie miała praw autorskich do przesłanych zdjęć jako, iż 
stanowią one przejaw wyłącznie mojej własnej pracy twórczej. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych do celów 
niezbędnych do realizacji Konkursu. Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich 
poprawiania. 

 

………………………………………………..…………………………. 

(Data i czytelny podpis) 

 

Oświadczenie nr 2 - dot. niepełnoletnich uczestników konkursu  

Wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko) ………………………......................................................, 
którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym na udział w konkursie fotograficznym pn. 
„Ziemia Chełmońskiego w obiektywie” organizowanym przez Lokalną Grupę Działania 
„Ziemia Chełmońskiego”.  

Oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu fotograficznego "Ziemia Chełmońskiego 
w obiektywie”. 

 

………………………………………………..…………………………. 

(Data i czytelny podpis opiekuna prawnego) 

 

 

 

 



 

Oświadczenie nr 3 o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku oraz przetwarzania 
danych osobowych oraz klauzula informacyjna 

 

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 

Ja niżej podpisany/a na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2245, 2339) oświadczam, że wyrażam 
zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz na 
publikację materiału video z podaniem mojego imienia i nazwiska w celach informacyjnych i 
promocyjnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” z siedzibą w Żabiej Wola 
ul. Warszawska 24. Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały z moim udziałem nie naruszają moich 
dóbr osobistych. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne oraz dotyczy wszelkich 
materiałów z moim udziałem. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 
przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie 
w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” z siedzibą w Żabiej Wola ul. Warszawska 24 zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz 
ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie 
z poniższą klauzulą informacyjną.  

 
 

………………………………………………..…………………………. 

(Data i czytelny podpis) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję  że: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia 
Chełmońskiego” z siedzibą w Żabiej Wola ul. Warszawska 24;   

2) z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres  
e-mail:  biuro@ziemiachelmonskiego.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” z siedzibą w Żabiej Wola ul. Warszawska 24;   

3) administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się 
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: kontakt@strefaplus.com lub pisemnie na adres 
korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 2; 

4) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na 
podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych 
szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe); 

5) zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do 
przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz 
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem 
powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia informatycznego; 

6) zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane 
nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo 
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do 
dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, 
okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia 
archiwizacji; 

7) przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679; 

8) w przypadkach, w których przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, przysługuje mi prawo do odwołania tej zgody lub zmiany w dowolnym momencie, bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
odwołaniem;  

9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

10) posiada Pani/Pan: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
11) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
12) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 

2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

………………………………………………..…………………………. 

(Data i czytelny podpis) 

 



 

Oświadczenie nr 4 o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku oraz przetwarzania 
danych osobowych oraz klauzula informacyjna –  

DOTYCZY NIEPEŁNOLETNICH UCZESTNIKÓW KONKURSU 

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 

Ja niżej podpisany/a na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2245, 2339) oświadczam, że wyrażam 
zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie wizerunku mojego oraz 
……………………………………………………..……………………… (imię i nazwisko dziecka) oraz na publikację materiału 
video z podaniem imienia i nazwiska dziecka w celach informacyjnych i promocyjnych Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” z siedzibą w Żabiej Wola ul. Warszawska 24. 
Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały z udziałem moim i dziecka nie naruszają moich dóbr 
osobistych. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne oraz dotyczy wszelkich 
materiałów z moim udziałem. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 
przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie 
w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz 
……………………………………………………..……………………… (imię i nazwisko dziecka) przez Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” z siedzibą w Żabiej Wola ul. Warszawska 24 zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz 
ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie 
z poniższą klauzulą informacyjną.  

 
 
 

………………………………………………..…………………………. 

(Data i czytelny podpis opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję  że: 

13) administratorem danych osobowych moich oraz …………………………………………………..……………………… 
(imię i nazwisko dziecka) jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” 
z siedzibą w Żabiej Wola ul. Warszawska 24;   

14) z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres  
e-mail:  biuro@ziemiachelmonskiego.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” z siedzibą w Żabiej Wola ul. Warszawska 24;   

15) administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się 
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  
z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: kontakt@strefaplus.com lub pisemnie na adres 
korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 2; 

16) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na 
podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych 
szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe); 

17) zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do 
przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz 
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem 
powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia informatycznego; 

18) zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane 
nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo 
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do 
dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. 
Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do 
przeprowadzenia archiwizacji; 

19) przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679; 

20) w przypadkach, w których przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, przysługuje mi prawo do odwołania tej zgody lub zmiany w dowolnym momencie, bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
odwołaniem;  

21) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

22) posiada Pani/Pan: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
23) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
24) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 

2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

………………………………………………..…………………………. 

(Data i czytelny podpis opiekuna prawnego) 

 


