
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:  

1) Administratorem Państwa danych jest Organizator konkursu; 

2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z konkursem oraz w celu realizacji praw oraz obowiązków 

wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy art. 50 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 

dnia 29.04.2016 r. tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 666 z późniejszymi zmianami,  

3)Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych, 
4)Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu, 

5)Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię), 

6)W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  

c)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

d)prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji,                  

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO);  

7)Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe.  

Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2. 

 8)Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa 

 

OŚWIADCZENIE 

Dotyczy: gminnego konkursu fotograficznego „Tożsamość Gminy Czastary”  

 

Ja niżej podpisana/ny……………………………………………oświadczam, że:  

a. posiadam pełnię praw autorskich do fotografii i przenoszę je nieodpłatnie na 

Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania.  

b. w przypadku zdjęć na których znajdują się osoby posiadam pisemną zgodę tych osób                  

na rozpowszechnienie ich wizerunku.  

c. przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe zdjęć na rzecz Organizatora                         

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z dnia 29.04.2016 r. tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 666 z późniejszymi 

zmianami) w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską                            

i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Organizatora                                     

i we wszystkich publikacjach wydawanych przez Organizatora.  

d. wyrażam zgodę na publikację swoich zdjęć w materiałach promocyjnych                                      

i reklamowych Organizatora, bez względu na sposób ich zwielokrotniania, sposób 

publikacji i wprowadzania do obrotu.  

e. wyrażam zgodę na publikację jego imienia i nazwiska jako autora prac w zakresie 

wskazanym w Regulaminie.  

 

 

 

Czastary, dn. …………2019 r.                                                 …………………….  

 /podpis/ 


