KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„MOJE WAKACJE NA TROPICANIE”
Ja niżej podpisany/-a oświadczam niniejszym, iż:
Jestem autorem fotografii zgłoszonej do konkursu pod nazwą „MOJE WAKACJE NA TROPICANIE” zwanego dalej
„Konkursem”, organizowanego przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, z siedzibą przy
ul. Leśnej 6, 620-004 Czerwonak (zwaną dalej „Organizatorem”).
1. Przysługuje mi wyłączne prawo do korzystania i rozporządzania fotografiami.
2. Posiadam wyłączne, niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i pokrewne do wspomnianych
fotografii i niniejszym udzielam Organizatorowi Konkursu wyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej
terminowo, ilościowo ani terytorialnie licencji na korzystanie z fotografii na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania fotografii - wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których fotografię utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, wystawy pokonkursowe, itp.;
c) w zakresie rozpowszechniania fotografii w sposób inny niż określony w pkt b) - wystawienie, publiczne
udostępnianie fotografii;
d) użyczenie, wprowadzenie do pamięci komputera i wykorzystywanie w Internecie, prasie, TV;
e) wykorzystywanie dla celów reklamowych, promocyjnych, wydawniczych, informacyjnych i handlowych.
3. Ponadto udzielam Organizatorowi Konkursu bezterminowego prawa do wykonywania zależnych praw
autorskich.
4. Fotografia/-e jest wolna od wad prawnych, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie narusza praw osób
trzecich.
5. Przejmuję pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnych roszczeń osób autorsko uprawnionych,
uprawnionych z tytułu praw pokrewnych oraz innych osób, które mogą dochodzić swych praw w związku z
rozpowszechnianiem przez Organizatora zdjęć i zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia.
6. Oświadczam, że w rozumieniu 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, jestem Administratorem
danych osobowych znajdujących się w przekazanej fotografii.
7. W przypadku złożenie oświadczeń niezgodnych z prawda przejmuję wobec Organizatora pełną i wyłączną
odpowiedzialność z tym związaną.

Imię i nazwisko:
Data urodzenia (d/m/r):
Adres mailowy:

________________

____________________

(Miejscowość, Data)

(Podpis Autora)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby Konkursu: „MOJE WAKACJE NA
TROPICANIE”, organizowanego przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku (zgodnie z
Rozporządzeniem 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).
________________

____________________

(Miejscowość, Data)

(Podpis Autora))

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby opublikowania imienia i nazwiska autora
zdjęcia oraz fotografii na stronach internetowych i portalach społecznościowych Organizatora oraz innych
publikacjach związanych z promocją gminy Czerwonak oraz działalnością Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej
AKWEN w Czerwonaku.
________________

____________________

(Miejscowość, Data)

(Podpis Autora))

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w karcie zgłoszenia jest dobrowolne, lecz
niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119,
s. 1)
zostałam(em) poinformowana (y) i przyjmuję do wiadomości, iż :
1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN
w Czerwonaku, ul. Leśnej 6, 620-004 Czerwona (dalej: „AKWEN”), e-mail: r.jaskowiak@akwenczerwonak.pl.
2. Inspektorem ochrony danych w AKWEN jest Dawid Nogaj, e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
3. Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora przez okres
niezbędny dla realizacji celów przeprowadzenia konkursu pod nazwą „MOJE WAKACJE NA TROPICANIE”
zgodnie z jego regulaminem oraz w przypadku wyrażenia zgody dla celów marketingowych.
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.
5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych.
6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej
cofnięciem.
7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznam, że podane przeze
mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w
konkursie.
9. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
________________

____________________

(Miejscowość, Data)

(Podpis Autora))

