
 

 

 

Zał. nr 2 

do Regulaminu Konkursu 

„JEŻELI NIE SAMOCHÓD – TO CO? Czyli 

Korzystam ze zrównoważonej mobilności. Dbam o zdrowie” 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

udziału w konkursie fotograficznym 

„JEŻELI NIE SAMOCHÓD – TO CO? Czyli Korzystam ze zrównoważonej mobilności. Dbam o zdrowie” 

 

Dane uczestnika konkursu: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w konkursie fotograficznym organizowanym przez Urząd Gminy 

Gromnik z siedziba przy ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik – zwany dalej Organizatorem. Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu w sposób 

właściwy, identyfikacji uczestników konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród a także w 

celu promocji konkursu oraz w innych celach organizacyjnych. 

 

OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że: 
1. Jestem wyłącznym autorem nadesłanej fotografii i wyrażam zgodę na udział w konkursie. 

2. Przysługują mi w całości autorskie prawa majątkowe i osobiste do ww. fotografii, w tym prawo do 

udzielenia zezwolenia do wykonywania zależnych praw autorskich, zgodnie z celem Konkursu oraz 

autorskie prawa do fotografii. 

3. Fotografia nie narusza praw autorskich oraz dóbr osobistych innych osób. 

4. Nie udzielono osobie trzeciej licencji na korzystanie z ww. fotografii do dnia zgłoszenia do konkursu 

oraz w żaden sposób nie rozporządziłem/am prawami go fotografii. 

5. Udzielam Urzędowi Gminy Gromnik bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z fotografii w 

ramach rozpowszechniania i promocji konkursu. 

6. Udzielenie licencji nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. 

7. Zapoznałem/am się i akceptuję Politykę Prywatności RODO dostępną na stronie 
https://www.gromnik.pl/asp/ochrona-danych-osobowych,129,,1. 

8. Zgodnie z zapisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, przetwarzanie i wykorzystanie 

mojego wizerunku w formie zdjęć wykonanych na rzecz konkursu, przez Urząd Gminy Gromnik w 

celach informacyjnych i promocyjnych np. publikacje na oficjalnych stronach internetowych 

Organizatora, w mediach społecznościowych oraz w innych mediach promujących Gminę Gromnik i 

Organizatorów. 

 

……………………………………………………………….. 
data i czytelny podpis uczestnika konkursu* 

 

……………………………………………………………….. 

data i czytelny podpis osoby znajdującej się na fotografii** 

 

 

*W przypadku uczestników niepełnoletnich podpis rodzica/prawnego opiekuna 

**W przypadku, gdy osobą na zdjęciu nie jest jego autor 

 

https://www.gromnik.pl/asp/ochrona-danych-osobowych,129,,1

