Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu
Karta zgłoszeniowa
I. Dane Uczestnika
1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………………..
2. Klasa/Przedszkole………………………………………………………………………..
3. Dane placówki ……………………………………………………………………………
4. Adres email lub nr telefonu………………………………………………………………...
II. Dane przedstawiciela ustawowego uczestnika (rodzic, opiekun)
1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………………..
2. Adres email lub nr telefonu………………………………………………………………...
III. Fotografia
Opis fotografii
Lp.

(informacje o tym co przedstawia zdjęcie, wskazać miejsce jego
wykonania, ewentualnie przedstawienie krótkiej historii z nim
związanej)

Rok wykonania
zdjęcia

Rodzaj zdjęcia
(zaznacz właściwe)

1

odbitka

plik

2

odbitka

plik

…

odbitka

plik

V. Oświadczenia:
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.
2. Niniejszym wyrażam zgodę na udostępnianie nieodpłatnie wizerunku Uczestnika utrwalony
podczas wręczania laureatom Konkursu nagród oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie
wizerunku poprzez jego publikację w celu realizacji niniejszego Konkursu oraz promocji.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w tym media, stronę internetową
www.lyski.pl oraz media społecznościowe
3. Poprzez zgłoszenie zdjęć do Konkursu w sposób określony w Regulaminie Konkursu Opiekun
prawny uczestnika oświadcza, że zdjęcia te nie naruszają przepisów prawa, ani prawem
chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni
uprawniony do zgłoszenia zdjęć do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na publikację
zdjęcia. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w tym media, stronę
internetową www.lyski.pl oraz media społecznościowe.
V. Przeniesienie praw autorskich
1. Jako przedstawiciel ustawowy Uczestnika oświadczam, iż przenoszę nieodpłatnie na
Organizatora Konkursu – Gminę Lyski – autorskie prawa majątkowe do fotografii w ramach
Konkursu „Ocalić od zapomnienia”, a także prawa zależne celem wykorzystana w innych
utworach (pracach, książkach, publikacjach itp.)
2. Autorskie prawa majątkowe do fotografii wraz z prawami zależnymi, przechodzą na
Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo
do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania fotografią w tym zezwolenie
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na rozporządzenie i korzystanie z pracy w kraju i za granicą bez ponoszenia przez
Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne
na wszelkich znanych w dniu przekazania pracy polach eksploatacji.
3. Jako opiekun prawny uczestnika konkursu zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i
korzystanie z fotografii w zakresie wskazanym powyżej oraz w Regulaminie oraz przenoszę
na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie dalszych zezwoleń na
rozporządzanie i korzystanie z fotografii.
4. Jako opiekun prawny uczestnika konkursu zrzekam się w imieniu Uczestnika prawa
dochodzenia wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich w sposób wyżej określony
oraz jakiekolwiek wynagrodzenia z tytułu wyrażonych zgód.

.........................................................................................................
Miejscowość, podpis i data przedstawiciela ustawowego Uczestnika

VI. Ochrona danych osobowych:
1. Zgodnie z art. z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1)
informujemy, że:
1) Organizator będzie zbierał następujące dane uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkoli na
terenie Gminy Lyski: imię i nazwisko, wskazanie klasy oraz nazwę placówki do której uczęszcza
Uczestnik, a także imię i nazwisko oraz adres przedstawicieli ustawowych Uczestników.
2) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lyski z siedzibą przy ul. Dworcowej 1a,
44-295 Lyski, tel. +48 32 430 00 51, faks +48 32 430 00 31, e-mail: kancelaria@lyski.pl .
3) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem
poczty elektronicznej: iodo@lyski.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora.
4) Dane osobowe Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników przetwarzane będą przez
Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia wyników w związku
z wykonaniem postanowień Regulaminu.
5) Każdy z Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników posiada prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie
wyrażonej zgody,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość
przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
e) przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie
wyrażonej zgody,
f) a ponadto, posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6) Każdy z Uczestników i i przedstawicieli ustawowych Uczestników posiada prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie. Aby wycofać zgodę należy poinformować o tym fakcie
administratora danych osobowych.
7) Każdy z Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników posiada prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
uzna że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
8) Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Konkurs w ramach projektu „Turysto znajdź i nas” CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002583
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