
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

            Konkursu fotograficznego  PIĘKNA GMINA NASZA CAŁA  
 
Tytuł pracy: ......................................................................................................................... 
 
Imię i nazwisko: ................................................................................................................... 
 
Wiek uczestnika: ................. lat 
 
Adres zamieszkania: .............................................................................................................. 
 
Telefon kontaktowy: ............................................................................................................. 
 
e-mail:............................................................................................................. 
 
(W przypadku osób niepełnoletnich należy podać dane opiekuna prawnego i jego adres) 
 
Imię i nazwisko opiekuna: ................................................................................................................... 
 
Adres zamieszkania opiekuna: .............................................................................................................. 
 
Telefon kontaktowy opiekuna: ............................................................................................................. 
 
e-mail opiekuna :............................................................................................................. 
 
 
Oświadczam, iż fotografie zgłoszone do konkursu, wykonałem/wykonałam osobiście i dysponuje do nich 
wszystkimi prawami oraz zgodami na publikację wizerunku osób widocznych na zdjęciach. 
 
Udzielam zgody na wykorzystanie nadesłanych  fotografii, powielanie, utrwalanie, obróbkę cyfrową, 
archiwizację, publiczne udostępnianie i publikację przy pomocy dowolnego medium w tym:  cyfrowej, globalnej 
sieci-  WWW (Internet).  Zgoda zostaje udzielona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i 
przedmiotowych. 
 
Oświadczam, że zdjęcia zgłaszane do Konkursu nie zawierają treści niezgodnych z prawem i zasadami 

współżycia społecznego, w szczególności nie są: obsceniczne, wulgarne, nie propagują przemocy  

i nienawiści rasowej lub religijnej. 

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

data zgłoszenia, podpis uczestnika ( lub opiekuna prawnego ) 
 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z 

udziałem w konkursie fotograficznym pn. PIĘKNA GMINA NASZA CAŁA w podanym niżej zakresie: 

umieszczanie informacji i zdjęć na stronach internetowych,  prowadzenie ewidencji konkursowej i 

archiwizowanie moich danych w związku z udziałem w konkursie, organizowanie wystaw z udziałem 

moich prac, przekazania nagrody przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim w 

celu realizacji działalności statutowej. 

 

……………………….………………….……………  
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 

 
Uczestnictwo w Konkurs fotograficznym - „pn. PIĘKNA GMINA NASZA CAŁA”  jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu zgody na 

treść  regulaminu Konkursu oraz na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora,  

w tym w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem przy wykorzystywaniu elektronicznych narzędzi umożliwiających 

porozumiewanie się na odległość (e-mail) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926  

z późn. zm.) oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Administratorem zbioru danych osobowych Uczestników Konkursu jest 

Organizator. Celem przetwarzania tych danych będzie przeprowadzenie Konkursu, organizacja wystawy  i wydanie nagrody. 



 

 

 


