
Załącznik do Regulaminu Konkursu
Fotograficznego na

„Najpiękniejszy balkon/taras, ogródek przydomowy, działkę ogrodową”,
którego organizatorem jest

Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku

Zgłoszenie Konkursowe

Konkurs Fotograficzny 
na „Najpiękniejszy balkon/taras, ogródek przydomowy, działkę ogrodową”

1. Dane uczestnika konkursu:

Imię i nazwisko (czytelnie):

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

Nr telefonu, adres e-mail:

 …………………………………………………………………………………………………………

2. Do konkursu zgłaszam aranżację:

BALKONU / TARASU *, OGRÓDKA PRZYDOMOWEGO *, DZIAŁKI OGRODOWEJ *
(*niepotrzebne skreślić)

zlokalizowanego w:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 
(wskazać dokładny adres)

3. Do niniejszego zgłoszenia załączam:

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

………………………………………………………………………………………………………...
wpisać wybrany nośnik przedstawienia zdjęć i ich ilość (do 3 fotografii)

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
W RAMACH KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

Zgodnie  z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 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  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych
osobowych w zakresie imienia i nazwiska na potrzeby udziału w Konkursie Fotograficznym na „Najpiękniejszy balkon/taras, ogródek
przydomowy, działkę ogrodową” organizowanym przez  Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku. 
Ponadto wyrażam / nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne
rozpowszechnianie mojego wizerunku, na potrzeby promocji organizowanego Konkursu oraz w celach informacyjnych,
utrwalonego jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub
dźwiękowej),  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  4  lutego  1994r.  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych.  Dokumentacja
wizualna może zostać udostępniona na stronie internetowej Organizatora oraz oficjalnym profilu społecznościowym na
Facebooku. 

*niepotrzebne skreślić

                                    ……………………………………            …………………………………………..
                                                     miejscowość, data                                               czytelny podpis



O ś w i a d c z e n i e:

Ja, niżej podpisany(a) Uczestnik Konkursu, oświadczam, że:

1) Zamieszkuję w lokalu położonym w:

…………………………………………………………………………………………………………
(wskazać dokładny adres)

do  którego  należy  zgłoszony  przeze  mnie  do  Konkursu  balkon/taras*,  ogródek
przydomowy *, działka ogrodowa * (*niepotrzebne skreślić).

2)  Jestem właścicielem praw autorskich  do  zgłoszonej  do  Konkursu  aranżacji  i  zdjęć
aranżacji  oraz, że prace te nie naruszają praw autorskich osób trzecich, a także że w
przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko organizatorowi Konkursu z roszczeniami
z tytułu naruszenia jej praw autorskich do pracy lub jej części, w tym prawa własności,
autorskich  praw  osobistych  i  majątkowych  lub  z  tytułu  naruszenia  dóbr  osobistych,
przejmuję  odpowiedzialność  na  siebie,  zwalniając  z  odpowiedzialności  prawnej
Organizatora Konkursu;

3)  Aranżacja  balkonu/tarasu*,  ogródka przydomowego*,  działki  ogrodowej* została
wykonana samodzielnie (*niepotrzebne skreślić).

4) Nie jestem pracownikiem Organizatora, ani osobą która brała udział w przygotowaniu
konkursu.

5) Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie, jednocześnie udziela Organizatorowi
nieodpłatnej  licencji  do  fotografii  zgłoszonych  w  ramach  Konkursu  bez  ograniczeń
czasowych,  ilościowych  oraz  terytorialnych  na publiczne  udostępnianie  fotografii  przez
Organizatora na następujących polach eksploatacji, w szczególności:

a) prezentowanie na wystawie pokonkursowej w holu EuRegioKom Pieńsk
b) umieszczenie w formie fotografii cyfrowej na stronie internetowej EuRegioKom Pieńsk
oraz na oficjalnym profilu FB.

6)  Zapoznałem/Zapoznałam  się  i  akceptuję  postanowienia  Regulaminu  Konkursu
Fotograficznego  na  „Najpiękniejszy  balkon/taras,  ogródek  przydomowy,  działkę
ogrodową”  w szczególności  z  zawartymi  w  nim  informacjami  o  przetwarzaniu  moich
danych osobowych.

     ……………………………………………………………………
      Data i czytelny podpis Uczestnika Konkursu

Załączniki:
Dokumentacja fotograficzna.


