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 Załącznik nr 1  

Formularz zgłoszeniowy do konkursu fotograficznego 

„Gmina Sztutowo na sportowo – w obiektywie 2019” 
 

 Tytuły zdjęć  

1.    

2.    

3.    

  

Dane  uczestnika  

Imię i nazwisko    

Data urodzenia    

  

Adres do korespondencji  

  
  
  

Telefon    

e-mail    

  

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki Regulaminu konkursu fotograficznego „Gmina Sztutowo na sportowo 

– w obiektywie 2019”.  

Wyrażam zgodę na udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i bezterminowej licencji na 

wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych fotografii w zakresie wskazanym w Regulaminie 

konkursu fotograficznego „Gmina Sztutowo na sportowo – w obiektywie 2019”.  

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z 

przeprowadzeniem konkursu przez Gminę Sztutowo przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 

10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.). Równocześnie oświadczam, że zostałam/-em 

poinformowana/-y o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.  

Oświadczam, że złożone przeze mnie prace nie naruszają praw osób trzecich ( w szczególności praw majątkowych 

i autorskich). W przypadku wystąpienia wobec Gminy Sztutowo przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu 

naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, zobowiązuję 

się do pokrycia kosztów i zapłaty odszkodowania związanych z roszczeniami takich osób.  

Wyrażam zgodę na udział w konkursie fotograficznym „Gmina Sztutowo na sportowo – w obiektywie 2019”. 

  

  

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

Czytelny podpis uczestnika    * Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego  

* w przypadku osoby nieletniej dodatkowo podpis rodzica lub opiekuna prawnego  
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KLAUZULA INFORMACYJNA – konkursu fotograficznego „Gmina Sztutowo na sportowo – w obiektywie 2019”  

  

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)  z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informuję, iż:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, 

e-mail: info@sztutowo.ug.gov.pl; 

2) kontakt do inspektora ochrony danych: Piotr Szumko, Mainsoft Sp. z o.o., e-mail: iod@mainsoft.pl. Adres: 

Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem 

konkursu fotograficznego „Gmina Sztutowo na sportowo – w obiektywie 2019”; 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pana/Pani danych 

osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;  

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od momentu wyłonienia zwycięzców 

konkursu.  

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia. Jest Pan/Pani 

zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie 

zgłoszenia  bez rozpatrzenia.   

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.   

__________________________________________________________________________  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią w/w informacji.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb jego 

realizacji  

  

  

  

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

                 data               czytelny podpis  

  

 


