
 

Karta zgłoszeniowa  

Załącznik Nr 1 regulaminu powiatowego konkursu fotograficznego “Czas Czchowa w obiektywie”  
 
Dane uczestnika konkursu:  

Imię i nazwisko uczestnika konkursu ……………………………….…………………………...… 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………  

Gmina ………………………………………………………………………………, Powiat Brzeski 

Data urodzenia ………………………………………………………..……..…………………………………   

E-mail ……………………………………………Telefon kontaktowy …………………………………………… 

 
Wykaz ponumerowanych fotografii. 

1. …………………………………………………………   2.……………………………………………………………

 
 

1.  
 

 

Oświadczam, że jako zgłaszający prace konkursową do udziału w Konkursie, jestem jej wyłącznym autorem oraz  

posiadam do nich pełne prawa autorskie. Stwierdzam, że praca w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich,  

ani obowiązujących przepisów prawa.   

2.  
3.  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu oraz z Klauzulą informacyjną i akceptuję ich postanowienia.   

Przenoszę na Organizatora nieodpłatnie, nieograniczenie i bezterminowo całość autorskich praw majątkowych  

do prac zgłoszonych w Konkursie na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach  

pokrewnych (Dz. U. 2018 poz. 1191 z późn. zm.).   

4.  Oświadczam, że nie prowadzę profesjonalnej działalności fotograficznej.

Podpis uczestnika (ukończone 18 lat)   

lub rodzica/opiekuna prawnego (poniżej 18 lat):  
 
...............................................  

 
W przypadku osoby niepełnoletniej wypełnia rodzic lub opiekun prawny.   
Imię i nazwisko opiekuna prawnego  ……………………………….……………………….  

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………..  
E-mail …………………………………………………..Tel. ….……………………………..………..  

 
Niniejszym, wyrażam zgodę na udział mojej(go) córki/syna/podopiecznego w konkursie fotograficznym

 “Czas Czchowa w obiektywie” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Czchowie.  

 
…………..…………………………………….………….……  

(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Szanowni Państwo, 
informujemy, zgodnie z wymogami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), że w związku z 
organizacją powiatowego konkursu fotograficznego „Książka w obiektywie”, organizowanym przez MBP w Czchowie, przetwarzamy dane osobowe 
uczestników i ewentualnie ich rodziców ich rodziców (w przypadku uczestników niepełnoletnich). 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna 
w Czchowie (MBP), ul. Szkolna 1, 32-860 Czchów, tel. 14  66 36 088, e-mail: biblioteka@czchow.pl 

2. Inspektorem ochrony danych w MBP jest P. Rafał Kopytko, tel. 146 621 711, e-mail: iod@czchow.pl, z którym mogą się Państwo kontaktować 
we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. 

3. Celem przetwarzania danych jest organizacja powiatowego konkursu fotograficznego  
”Książka w obiektywie” organizowanego przez MBP w Czchowie. 

4. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W każdym momencie mogą Państwo taką zgodę 
wycofać, jednak bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, które podjęto przed wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Zakres danych osobowych, jakie będziemy przetwarzać: 
a. dane uczestnika: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia oraz wizerunek  

 w przypadku wyrażenia na to zgody, 
b. dane rodzica (opiekuna): imię, nazwisko, adres zamieszkania, kontaktowy numer telefonu. 

6. Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do możliwości uczestnictwa w konkursie, organizowanym przez 
MBP w Czchowie. 

7. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
8. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres umożliwiający pełną obsługę 

i realizację zadań związanych z organizacją konkursu, organizowanego przez MBP w Czchowie. Dane uczestnika zamieszczone na profilu MBP 
na platformie społecznościowej będą przechowywane bezterminowo lub do czasu cofnięcia zgody. 

9. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

10. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 

Obowiązek dotyczy (imię i nazwisko uczestnika dorosłego lub rodzica/opiekuna praw

nego uczestnika nieletniego)  

 
........................................................

(Podpis uczestnika dorosłego lub rodzica/opiekuna prawnego)

mailto:biblioteka@czchow.pl

