
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Data urodzenia  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

 

Informacje o pracach  konkursowych 

Kategoria Tytuł fotografii 

  

  

  

 

• Oświadczam, że osoba wymieniona powyżej z imienia i nazwiska jest autorem wszystkich zdjęć złożonych na konkurs wraz z tą 

kartą, a dane są zgodne z prawdą. 

• 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 dy-

rektywy 95/46/WE (RODO) oraz z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z 

późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w złożonym przez mnie dokumentach, dla potrzeb niezbędnych do 

organizacji i promocji niniejszego konkursu, w tym podania podstawowych danych osobowych autora w materiałach drukowanych i 

w środkach masowego przekazu informacji. Ponadto wyrażam zgodę na bezpłatne i niekonsultowane eksponowanie fotografii oraz 

wykorzystanie w celach promocyjnych złożonych przeze \mnie fotografii konkursowych w tym na zamieszczenie fotografii w wy-

stawie konkursowej, tablicach ogłoszeniowych i na stronach internetowych iw publikacjach parafii św. Ludwika we Włodawie oraz 

udzielam tejże parafii majątkowych praw autorskich do fotografii na ich bezpłatne wykorzystywanie w celach promocyjnych. 

• Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich  

danych osobowych w celu uczestnictwa w niniejszym konkursie. W przypadku usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych 

bezpośrednio dziecku, zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat. Jeżeli dziecko nie 

ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją 

osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody. Niewyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez osobę uprawnioną powoduje nierozpatrywanie zgłoszenia złożonego w konkursie. 

• Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych: Informujemy, że: 

a) Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przez uczestnika kon-

kursu lub opiekuna prawnego uczestnika jest parafia św. Ludwika we Włodawie tel. 82 5725712; 
b) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane; 
c) ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania; 

d) jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pan/Pani prawo wnieść 

skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

e) Oświadczam, że nie będę wnosił/a żadnych roszczeń finansowych związanych z ww. publikacjami. * 
• Podpisanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne, że osoby podpisujące znają i w pełni akceptują Regulamin konkursu 

fotograficznego organizowanego w ramach Jarmarku Paulińskiego we Włodawie. 

 

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

 

data, czytelny podpis 



OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA  

W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ  

W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 

 
 
 
„Ja, niżej podpisany/a ojciec/matka/opiekun prawny 
 

 

(imię i nazwisko).............................................................................................................................................. 
 
 

wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko dziecka, stopień pokrewieństwa, wiek)............................................................ 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
w Konkursie fotograficznym organizowanym w ramach Jarmarku Paulińskiego we Włodawie. 
Oświadczam, że składam oświadczenie określone w powyższej treści. 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu oraz klauzulą informacyjną i w pełni 
akceptuję jego/ich postanowienia oraz że pouczyłem/am o jego treści osobę biorącą udział w kon-
kursie. 

 
 
 

..................................................................... 
data, czytelny podpis rodzica/ opiekuna 

 

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

data czytelny podpis uczestnika konkursu 

 

 
* W przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę na udział w konkursie i ww. oświadczenia składają rodzice lub opiekunowie prawni 


