
 

Karta zgłoszeniowa. Załącznik Nr 1 regulaminu Konkursu  

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………  
 (imiona i nazwiska uczestnika konkursu/par tańczących)  
   
 

………………………………………………….  …………………..…………………………..…………..… 
(e-mail )                                                  (telefon kontaktowy)  

 

………………………………………………….. 

(miejscowość) 
 

 

1. Oświadczam, że jako zgłaszający pracę 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. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu  i akceptuję jego postanowienia. 
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 

a 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)” przez Organizatora Konkursu, dla celów związanych z realizacją i promocją 

Konkursu.  
4. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną konkursu „Górale tańcują" - Działamy 

razem, aby chronić tradycję karnawału”, która jest umieszczona na stronie internetowej Ośrodka 

Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna http://  
5. 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. zmianami). 
6. Oświadczam, że nie prowadzę profesjonalnej działalności fotograficznej, video i filmowej. 

 

 

…………………………………………………………  
       (data i czytelny podpis uczestnika konkursu)  

 

 

 



Zgoda na wykorzystanie wizerunku tańczących osób. 

Załącznik Nr 2 regulaminu Konkursu „Górale tańcują"  

   

   

Oświadczenie 

My, niżej podpisani  

 

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

 

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

 

na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 

1994 r. (Dz.U. z 2018 poz. 1191 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 

zdjęcia z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda 

obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanego zdjęcia za 

pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celach zgodnych  

z przeprowadzanym przez Organizatorów  (tzn. Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy 

Brenna) Konkursu. 

 

 

…………………………………………..  …………………………………………….. 
(czytelne podpisy)  

 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 i 14 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) 

zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna 

(zwany dalej OPKiS) z siedzibą przy ulicy Wyzwolenia 77 w Brennej. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: iod@brenna.org.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO 

oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz.U.2018 poz. 1191.) 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą media, w których będą publikowane prace konkursowe. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, prawo 

wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wycofania zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem udziału w Konkursie. Niepodanie danych 

spowoduje niemożność wzięcia udziału w Konkursie. 

9. Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
 

 


