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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Część I – dane Uczestnika lub przedstawiciela ustawowego 

 

1. Imię i nazwisko Uczestnika ………………………………………………………………………... 

2. Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego** …………………………………………………… 

3. Adres zamieszkania Uczestnika/przedstawiciela ustawowego*, ** ………………… 

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

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

4. Data urodzenia Uczestnika ………………………………………………………………………… 

5. Numer telefonu Uczestnika/przedstawiciela ustawowego*, ** …………………………………… 

6. Adres e-mail Uczestnika/przedstawiciela ustawowego*, ** ……………………………………… 

7. Liczba Fotografii ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Część II 

Oświadczenia: 

1) zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki; 

2) oświadczam, że jestem autorem/ przedstawicielem ustawowym autora* zdjęć załączonych do 

Zgłoszenia; 

3) oświadczam, że nie została zwiększona oryginalna rozdzielczość zdjęć; 

4) wyrażam zgodę, aby moje zdjęcia/zdjęcia autora* zostały wykorzystane w celach związanych  

z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu; 

5) oświadczam, że zdjęcia nie były wcześniej publikowane ani zgłaszane w innych konkursach; 

6) oświadczam, że przysługują mi/autorowi* autorskie prawa osobiste, wyłączne i nieograniczone 

autorskie prawa majątkowe do zdjęć, którymi to prawami mogę swobodnie rozporządzać; 
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7) oświadczam, że przysługujące mi/autorowi* autorskie prawa nie naruszają praw osób trzecich, 

w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich; 

 

…………………………………………………………………………………….. 

Miejscowość, data i podpis Uczestnika/przedstawiciela ustawowego Uczestnika** 

 

 

8) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw 

PLUS” z siedzibą przy ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw, moich danych osobowych/danych 

osobowych autora zawartych w zgłoszeniu konkursowym w celu i zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia Konkursu; 

 

…………………………………………………………………………………….. 

Miejscowość, data i podpis Uczestnika/przedstawiciela ustawowego Uczestnika** 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych/danych osobowych autora*,** jest Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” z siedzibą przy ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw. 

2. Pani/Pana dane osobowe/dane osobowe autora*,** będą przetwarzane wyłącznie w celu 

przeprowadzenia Konkursu. 

3. Pani/Pana dane osobowe/dane osobowe autora*,** będą przechowywane przez miesiąc po 

zakończeniu konkursu. 

4. Posiada Pani/Pan prawo do: 

1) żądania od administratora dostępu do danych osobowych; 
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2) sprostowania danych osobowych; 

3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

5) przenoszenia danych. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 

Organizatora będzie skutkować odrzuceniem Zgłoszenia. 

 

…………………………………………………………………………………….. 

Miejscowość, data i podpis Uczestnika/przedstawiciela ustawowego Uczestnika** 

 

 

Nieodpłatne użyczenie licencji 

1. Z dniem przesłania Zgłoszenia Uczestnik konkursu nieodpłatnie użycza licencji Organizatorowi  

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do zdjęć na 

następujących polach eksploatacji z niewymagalnością podpisu: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie, obejmujące wytwarzanie dowolną techniką dowolnej liczby 

egzemplarzy, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką 

cyfrową, laserową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, na każdym nośniku; 

2) wprowadzenie do obrotu, bez ograniczeń ilościowych; 

3) wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych; 

4) rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet; 

5) rozpowszechnianie zdjęć w inny sposób, w tym publiczne wyświetlanie. 



 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”  ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw 

tel./fax 82 576 70 49, kom. 506 371 309  |  e-mail: biuro@lgdkrasnystaw.pl   |  www.lgdkrasnystaw.pl 

NIP 5641759856 

St
ro

n
a4

 

2. Uczestnik konkursu upoważnia Organizatora do: 

1) decydowania w imieniu autora o pierwszym publicznym udostępnieniu zdjęć; 

2) przeprowadzenia w imieniu autora nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania ze 

zdjęć; 

3) udostępniania zdjęć anonimowo. 

3. Nieodpłatne użyczenie licencji na wykorzystanie przesłanych zdjęć nie jest limitowane co do czasu 

oraz terytorium i obejmuje rozporządzanie i korzystanie ze zdjęć zarówno w całości,  

jak i w częściach, samodzielnie, jak i w ramach innych materiałów. 

 

Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i wyłączne, nieograniczone 

autorskie prawa majątkowe do zdjęć, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać; 

Przysługujące Uczestnikowi autorskie prawa nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności ich 

majątkowych i osobistych praw autorskich. 

Uczestnik oświadcza, że jest jedynym twórcą zdjęć i przysługują mu autorskie prawa osobiste 

i wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, ze zm.) 

 

…………………………………………………………………………………….. 

Miejscowość, data i podpis Uczestnika/przedstawiciela ustawowego Uczestnika** 

 

* Niepotrzebne skreślić 

** W przypadku Uczestnika Konkursu będącego osobą niepełnoletnią 

 


