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Załącznik nr 1

 

OŚWIADCZENIE

Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w konkursie

Niniejszym oświadczam, że 

• zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego

warunki;

• moja córka/syn jestem autorem nadesłanych fotografii;

• nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;

• uzyskaliśmy zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie

oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach

promocyjno – reklamowych Fundacji „Sandomierka”;

• w y r a ż a m z g o d ę n a p r z e t w o r z e n i e d a n y c h o s o b o w y c h m o j e j

córki/syna…………………………………………………………….. na potrzeby konkursu

zgodnie z Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j). 

…………………….                                         ………………………………………………….
Miejscowość, data                                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
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                                                                                                                                        Załącznik nr 2

                                      Konkurs fotograficzny „Wianki Sandomierszczyzny” 

TYTUŁ PRACY: 

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

MIEJSCE WYKONANIA (miejscowość, charakterystyczny punkt): 

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

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA: 

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

POMOCNIK WYPLATANIA WIANKÓW (osoba starsza pokoleniem): 

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

dane kontaktowe

ADRES: 
…........................................................................................................................
TELEFON: 
…........................................................................................................................
E-MAIL: 
…........................................................................................................................
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                 Załącznik nr 3

                                            

                                                   Zgoda na publikowanie wizerunku

Wyrażam zgodę na publikowanie mojego wizerunku w celach konkursowych i promocyjno – 
reklamowych Fundacji „Sandomierka”, znajdującego się na fotografii konkursowej, konkursu 
fotograficznego „Wianki Sandomierszczyzny”, autorstwa …..................................................., 
zdjęcia pod tytułem: ....................................................................................

                                                                                                                     data, podpis 

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

                 podpis rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku niepełnoletniej osoby)

   …...................................................................................
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Załącznik nr 4

    KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W KONKURSACH FOTOGRAFICZNYCH
 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci: 
a). Imię, nazwisko, nick - (pseudonim artystyczny), adres zamieszkania, e-mail, nr telefonu, wiek,
◦ w celu udziału w Konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. na podstawie Państwa

zgody do czasu wycofania zgody lub zakończenia konkursu,
◦  w celu wyłonienia Laureatów Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. na

podstawie Państwa zgody, do czasu wycofania zgody lub zakończenia konkursu,
◦  w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń przez okres przedawnienia potencjalnych

roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 f Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu
administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.

b). wizerunek

◦ w celu udziału w Konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 c Rozporządzenia - wykonanie obowiązku
nałożonego przepisami prawa, w związku z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku
zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek ich nie podanie uniemożliwi udział w konkursie.

1. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacji
uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego
interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. 

2. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu także następujące 
prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przeniesienia danych,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu.

3. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa 
dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”).

5. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
• podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa,
• podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
• podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych
• podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
• podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, 
rachunkową.

                                                                                                    Podpis rodzica/opiekuna prawnego

                                                                                 _____________________________________________


