
*Prosimy o czytelne wypełnienie formularza 
** Niepotrzebne skreślić 
 

Karta zgłoszeniowa - Konkurs 
„Wakacyjne powidoki” 

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

Nr telefonu kontaktowego:…………………………………………………………………………………………………… 

Podpis autora/rodzica: ……………............................................................................................... 

 
 

Oświadczenie uczestnika konkursu / rodzica /opiekuna: 

„Wakacyjne powidoki” 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz 
przechowywanie danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 2016, Nr 119) w celach związanych z konkursem, w tym na podanie informacji o uzyskaniu nagrody lub 
wyróżnienia, wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska uczestnika konkursu, do publicznej wiadomości oraz na 
nieodpłatne wykorzystanie jego pracy przez Organizatora konkursu w celach informacyjnych i promocyjnych.  
Oświadczam także, że upoważniam Organizatora do wykorzystania pracy konkursowej złożonej w konkursie 
fotograficznym „Wakacyjne powidoki” we wszelkich formach i polach eksploatacji prawem dopuszczalnych, w 
szczególności poprzez:  
1. utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnej liczbie egzemplarzy, w szczególności techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz w formie zapisu elektronicznego-cyfrowego,  

2. wprowadzanie do obrotu,  

3. wprowadzanie do pamięci komputerów,  

4. rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, komórkowych itp.,  

5. udostępnianie odpłatne lub nieodpłatne osobom trzecim,  

6. nadawanie za pomocą wizji, fonii, poprzez sieci przewodowe lub w formie bezprzewodowej przez stacje 
naziemne lub satelitarnej,  

7. kopiowanie i powielanie w technologiach fotomechanicznych lub innych podobnych,  

8. użytkowanie w różnych formach reklamy i promocji,  

9. publiczne wystawianie, wykonanie, odtworzenie, odczytanie, a także publiczne udostępnianie materiałów w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,  

10. wykorzystanie w całości lub części w różnorodnych publikacjach, o ile nie zuboży to wartości materiałów i 
nie naruszy osobistych praw autorskich Wykonawcy  
 

Oświadczam równocześnie, że fotografia wykonana została samodzielnie.  
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………….……………  
                    data i podpis autora/ rodzica  
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** Niepotrzebne skreślić 
 

Łowicz, ………………..……………  

 
 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 
 
Na podstawie 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 oświadczam, że:  

 

Ja, niżej podpisany/-a  ……………………………………………………………..………….. 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych 
osobowych mojego dziecja** w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu 
lub adresu e-mail w celach kontaktowych w związku z realizacją uczestnictwa 
mojego dziecka w konkursie plastycznym „Wakacyjne powidoki”. 
 

 

 

 
…………………………………….……………………………..  

 podpis autora/ rodzica 

 
 


