
 
Załącznik nr 1 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „NIŻAŃSKIE PEJZAŻE II” 
 
Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza zgłoszeniowego i załączenie go do pracy 

konkursowej, którą należy przesłać na adres fotokonkurs@nisko.pl.  

 

Poniższe informacje proszę wypełnić drukowanymi literami:  

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………  

Adres zamieszkania 

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

Telefon …………………………………………………………………………………………  

E-mail ………………………………………………………………………………………….  

 

Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że jestem autorem zdjęć, oraz że przenoszę bezpłatnie na 

Gminę i Miasto Nisko prawa autorskie i pokrewne mojej pracy.  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację zdjęć przez Urząd Gminy 

Miasta Nisko. 

Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne 

udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych 

i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej 

w globalnej sieci WWW (internet) oraz w formie drukowanej. 

Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych 

i przedmiotowych. Ponadto ponoszę wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie 

praw autorskich osób trzecich w przedłożonej pracy, a także przyjmuję wszystkie warunki 

Konkursu zawarte w Regulaminie.  

 

…………..…………………………………………………………………….  

Data i czytelny podpis  

 

 

 



OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Organizator Konkursu będzie zbierał następujące dane: 

 

1) Uczestników: 

a) imię i nazwisko, 

b) adres zamieszkania, 

c) numer telefonu, 

d) adres poczty elektronicznej, 

e) wizerunek Uczestnika 

2) Uczestników, reprezentowanych przez przedstawicieli ustawowych (w przypadku osób 

niepełnoletnich prawnych opiekunów): 

a) imię  i nazwisko Uczestnika i przedstawiciela ustawowego, 

b) adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego, 

c) numer telefonu przedstawiciela ustawowego lub uczestnika, 

d) adres poczty elektronicznej przedstawiciela ustawowego lub uczestnika. 

2. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest Burmistrz Gminy 

i Miasta w Nisku z siedzibą w Nisku, Pl. Wolności 14, 37-400 Nisko. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 

w Rozporządzeniu 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – RODO (Dz. U. UE L 119, s. 1 ze zm.) 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy i Miasta 

w Nisku, z którym można się kontaktować w zakresie przetwarzania danych osobowych pod 

adresem email: iod@nisko.pl lub  listownie na wskazany wyżej adres Administratora danych. 

4. Dane osobowe Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników będą przetwarzane 

przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu “Niżańskie pejzaże II” i ogłoszenia 

wyników w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, a w szczególności w celu 

komunikacji z Laureatami oraz przekazaniu nagród, a także w przypadku wizerunku 

Uczestnika poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Nisku 

w celach promocyjnych Gminy  i Miasta Nisko. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, gdy 

Uczestnik/przedstawiciel ustawowy Uczestnika odmówi podania danych lub odmówi zgody 

na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, Zgłoszenie nie bierze 

udziału w Konkursie i podlega zniszczeniu. 

6. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także 

w mediach) o wynikach Konkursu. 

7. Dane Uczestników oraz przedstawicieli ustawowych Uczestników nie będą udostępniane 

podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

8. Dane osobowe Uczestników oraz przedstawicieli ustawowych Uczestników po ich 

wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu, zostaną usunięte w terminie miesiąca 

z wyjątkiem imion i nazwisk Laureatów oraz wizerunku. 

9. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 

odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 

powierzonych danych osobowych. 

10. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku  z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz 

charakteru, zakresu, celu, kontekstu przetwarzania oraz ryzyku naruszenia praw i wolności 

osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. 

mailto:iod@nisko.pl


Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych 

wynikające z: 

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia; 

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych; 

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub 

w inny sposób przetwarzanych. 

 

 

Wyrażam zgodę: (zaznacz wybraną zgodę krzyżykiem) 

[  ] TAK [  ] NIE Administratorowi Danych Osobowych na przesyłanie informacji 

dotyczących konkursu fotograficznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 [   ] TAK [   ] NIE  Administratorowi Danych Osobowych na przetwarzanie moich danych 

osobowych w celach związanych zorganizowanym konkursem fotograficznym. 

 [   ] TAK [   ] NIE  Administratorowi Danych Osobowych na publikację wizerunku na 

stronie internetowej. 

 

……………………………………………………… 

Data i czytelny podpis 



OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 

OSOBY NIELETNIEJ  

Ja, niżej podpisany 

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

Imię i nazwisko  

Wyrażam zgodę na udział córki/syna 

………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko  

w konkursie fotograficznym „Niżańskie pejzaże II” i akceptuję regulamin 

konkursu.  

………………………………………………………………………… 

Data i podpis rodzica 


