
 
                                  Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu fotograficznego 

 

„Z PIĘKNEM Przyrody  PRZEZ GRANICE” 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że  

 

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego 

warunki; 

2. Jestem autorem/autorką nadesłanych fotografii. 

3. Nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach. 

4. Posiadam pełnię praw autorskich do fotografii i przenoszę je na Organizatora w zakresie 

niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania w związku z promocją Konkursu, 

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

pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.; Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631) w tym szczególnie w zakresie 

wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie 

internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych związanych z 

organizacją Konkursu. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych (imię, 

nazwisko, wiek, adres-email, numer telefonu kontaktowego) w związku z realizacją Konkursu. 

 

Jednocześnie  informujemy iż: 

 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin 

z siedzibą w Izabelinie, ul. Jana Matejki 21. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się 

będzie na zasadach przewidzianych w art. 6 pkt 1b 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).   

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału i przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia 

wyników Konkursu, wręczenia Nagród w Konkursie oraz w celach jego promocji.  

3. Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy 

za  pośrednictwem adresu e-mail: info@ispmig.org .  

4. Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest 

warunkiem  koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie. 

5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, 

przysługuje prawo sprostowania danych, usunięcia  danych, ograniczenia przetwarzania danych, 

przenoszenia danych. 

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu.  

7. Dane  będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej  określonych celów.  

1. Dane Laureatów Konkursu zostaną opublikowane w formie drukowanej, oraz na stronach 

internetowych Organizatora, Gmin Partnerskich a także organizacji współpracujących przy 

organizacji Konkursu. 

 

 

…………………………                                                                     …………………………        

Miejscowość, data                                                                                     Czytelny podpis                                                                                        
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