
Załącznik nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ REJESTRACYJNY
KONKURS FOTOGRAFICZNY „Piękna Gmina Trzciana”

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja

2018 r., informuję, iż:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Trzciana, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Trzcianie, Trzciana 302, 32-733, reprezentowaną przez

Wójta Gminy Trzciana. Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego:urzad@trzciana.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych:

aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach organizacji i realizacji konkursu

fotograficznego „Piękna Gmina Trzciana”
4. Odbiorcami danych osobowych mogąbyć:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w
celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, ,

b) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: firma obsługująca stronę internetową administratora, firma fotograficzna
wykonująca zdjęcia, dostawca oprogramowania dziedzinowego.

c) prasa, portale społecznościowe i instytucje współpracujące z naszą placówką.
5. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
6. Dane przetwarzane będą na czas trwania realizacji określonego celu lub do czasu wycofania zgody z wniesieniem o usunięcie danych osobowych,
7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18RODO,
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jedynie na zasadach opisanych w art. 21RODO,
e) do przenoszenia danych zgodnie z art. 20RODO,
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie

zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem
Danych Osobowych.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

9. Zgoda jest dobrowolna.
10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będąprofilowane.

Oświadczenie:
1. Oświadczam, że:
a) jestem autorem załączonej fotografii,
b) przysługują mi wyłączne i nieograniczone autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa
majątkowe do nadesłanej fotografii, która to jako utwór fotograficzny pozbawiona jest jakichkolwiek
wad prawnych i nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich, jestem uprawniony do
rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, oraz przyjmuję na siebie
odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonej fotografii, w tym brak praw
wymienionych powyżej,
c) zgadzam się na nieodpłatne publikowanie fotografii na stronie www.trzciana.pl, w serwisie
społecznościowym Facebook www.fb.com, oraz na wielokrotne umieszczanie fotografii w
publikacjach promocyjnych Gminy Trzciana w czasie trwania Konkursu oraz po jegozakończeniu,
d) zgadzam się na nieodpłatme opublikowanie zdjęcia na wernizażu nagordzonych prac oraz jego
nieograniczoną w czasie ekspozycję w Urzędzie Gminy Trzciana.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 z
dnia 26.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO)
oświadczam, że akceptuję Regulamin konkursu fotograficznego „Piękna Gmina Trzciana”, z którym się
zapoznałam/em. Wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych
osobowych przez Organizatora Konkursu do celów organizacyjnych oraz promocyjnych. Wyrażam
również zgodę na publikacje zdjęć z przebiegu imprezy w mediach oraz na publikacje moich danych
osobowych jeśli znajdę się na liście osób wyróżnionych bądź nagrodzonych.

…………………………………………………………………………
(data i podpis)
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