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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 

„JASNE, ŻE BEZ SAMOCHODU W OBIEKTYWIE” 

 

  
 

 

IMIĘ:……………………………………………………………………………………… 

 

NAZWISKO:……………………………………………………………………………... 

 

DATA URODZENIA: …………………………………………………………………… 

 

ADRES:…………………………………………………………………………………… 

 

TELEFON:………………………………………………………………………………… 

 

E-MAIL: ………………………………………………………………………………….. 

 

 

  

Częstochowa, .................................   ............................................. 

 

  (data)     (czytelny podpis Uczestnika)                                  
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OŚWIADCZENIE 

 

 

W związku z przystąpieniem do Konkursu "Jasne, że bez samochodu w obiektywie" wyrażam zgodę 

na przetwarzanie, w tym gromadzenie moich danych osobowych przez Gminę Miasto Częstochowa 

z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Śląskiej 11/13, zawartych w zgłoszeniu uczestnictwa zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze 

zm.) do celów związanych z realizacją Konkursu. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do 

treści moich danych oraz ich poprawiania. 

 

Oświadczam, że podaję swoje dane osobowe dobrowolnie. 

 

Brak zgody na przetwarzanie danych lub jej odwołanie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału 

w Konkursie. 

 

Częstochowa, .................................   ............................................. 

 

  (data)     (czytelny podpis Uczestnika)  

      

 

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą. Potwierdzam, że wszystkie dane podane przeze mnie są prawdziwe. 

 

Ponadto oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu "Jasne, że bez samochodu 

w obiektywie" i akceptuję jego postanowienia. 

 

Częstochowa, .................................   ............................................. 

 

  (data)     (czytelny podpis Uczestnika)       

         

 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (niewłaściwe skreślić) na wykorzystanie materiałów z moim 

wizerunkiem w celu realizacji Konkursu. 

 

Częstochowa, .................................   ............................................. 

 

  (data)     (czytelny podpis Uczestnika)  
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Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (niewłaściwe skreślić) na informowanie mnie o dodatkowych 

możliwościach wynikających z działań realizowanych przez Gminę Miasto Częstochowa w związku 

z realizacją Konkursu „Jasne, że bez samochodu w obiektywie”. 

 

Częstochowa, .................................   ............................................. 

 

  (data)     (czytelny podpis Uczestnika)  

                

 

 

POUCZENIE: 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych możne być odwołana w każdym czasie. 

 

  
Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do fotografii (zwanych w 

dalszej części oświadczenia Pracami Konkursowymi) przesłanych na konkurs „Jasne, że bez 

samochodu w obiektywie” i przenoszę nieodpłatne autorskie prawa majątkowe do nadesłanych Prac 

Konkursowych na rzecz Gminy Miasta Częstochowa, zwanej dalej „Organizatorem” na następujących 

polach eksploatacji: korzystanie oraz przetwarzanie przez Organizatora Prac Konkursowych w ramach 

prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych, w tym publikowanie na stronie internetowej, 

profilu Facebook oraz w materiałach informacyjno-promocyjnych Organizatora, a także 

wykorzystywanie w celu publicznej prezentacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.  

 

Jednocześnie oświadczam, że posiadam zgodę osób, których wizerunek utrwalono na nadesłanych 

Pracach Konkursowych na wykorzystanie tego wizerunku na potrzeby Konkursu, jak i na 

wykorzystywanie tego wizerunku przez Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, 

w ramach prowadzonych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, w szczególności 

w publikacjach i publicznych prezentacjach oraz na stronie internetowej i profilu Facebook 

Organizatora. Oświadczam, że zgłoszone do konkursu Prace Konkursowe nie naruszają jakichkolwiek 

praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych podmiotów. 

 

W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wobec Organizatora, 

wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich tych osób lub jakichkolwiek innych praw osób 

trzecich (w tym w przypadku wykorzystania wizerunku osób trzecich w Pracach Konkursowych bez 

zgody tych osób), zgadzam się na pokrycie Organizatorowi Konkursu wszelkich szkód oraz wszelkich 

poniesionych kosztów, w tym kosztów procesowych oraz poniesienia konsekwencji zapadłego 

przeciw Organizatorowi wyroku sądowego lub innego rozstrzygnięcia sprawy. 

  

  

Częstochowa, .................................   ............................................. 

 

  (data)     (czytelny podpis Uczestnika)  
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