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KARTA ZGŁOSZENIA 

Konkurs Fotograficzny „KREATYWNE ZDJĘCIE” 
 

 
Imię i nazwisko, PESEL ucznia......................................................................................................................... 

Nazwa i adres szkoły ...................................................................................................................................... 

Telefon..............................................    e-mail............................................... 

Imię i nazwisko, PESEL Rodzica/Opiekuna prawnego).................................................................................... 

 
Oświadczam, że:  

• jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie. Akceptuję 

warunki regulaminu i udzielam na rzecz Fundacji Edukacyjnej – Równe Szanse na czas nieoznaczony, 

nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystywania zgłoszonych zdjęć na następujących polach 

eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w 

innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechnienia (np.: nośniki elektroniczne, magnetyczne, 

optyczne, CD-ROM) w ramach działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacja i promocją 

Konkursu. 

• poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Fundację Edukacyjną – Równe Szanse wszelkie 

autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. 

zmianami)." 

• ponoszę odpowiedzialność za uzyskanie zgody na publikację wizerunku osoby znajdującej się na 

wykonanej/wykonanych przeze mnie fotografii/fotografiach 

 
.....................................................................    …….................................................................... 
Czytelny podpis Ucznia-uczestnika Konkursu   Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 

 
 
Wyrażam zgodę na: 
• udział ww mojego dziecka/podopiecznego w Konkursie Fotograficznym „KREATYWNE ZDJĘCIE”, 

nieograniczoną czasowo i terytorialnie,  

• na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych ww mojego dziecka/podopiecznego, w tym, 

na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631 z późn. zm.) o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, na nieodpłatne, bezwarunkowe, wielokrotne wykorzystywanie wizerunku, 

głosu oraz wypowiedzi mojego dziecka (podopiecznego) utrwalonych na zdjęciach, materiałach 

reklamowych, materiale filmowym oraz materiale dźwiękowym przez: Fundację Edukacyjną – Równe Szanse, 

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 53, jako administratora, w celu realizacji i promocji Konkursu 

Fotograficznego „KREATYWNE ZDJĘCIE” na stronach www, w powstałych publikacjach oraz za 

pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w 

kontekście ww wydarzenia, 

a także oświadczam, że zdjęcia, materiały wideo i audio nie naruszają moich dóbr osobistych i mojego ww 
dziecka/podopiecznego oraz zostałem poinformowany, że: 
1. Administratorem danych osobowych i danych mojego dziecka (podopiecznego) jest Fundacja Edukacyjna – 

Równe Szanse, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53  

2. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych i danych mojego dziecka (podopiecznego) 

mogę uzyskać pod adresem: iod@szkolykreatywne.pl 
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3. Moje dane osobowe i dane mojego dziecka (podopiecznego) będą  przetwarzane w celu realizacji Konkursu 

Fotograficznego „KREATYWNE ZDJĘCIE” oraz w celach reklamowych i marketingowych związanych z ww 

Konkursem 

4. Moje dane osobowe i dane mojego dziecka (podopiecznego)mogą być powierzone podmiotom trzecim, 

którym administrator danych zleci wykonywanie czynności obsługą techniczna systemów wspierających 

proces Realizacji ww Konkursu Odbiorcami moich danych osobowych i danych mojego dziecka mogą być 

również instytucje upoważnione z mocy prawa. 

5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

6. Moje dane osobowe i dane mojego dziecka (podopiecznego) będą przechowywane do września 2019 roku. 

7. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak 

również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Dane osobowe podałem dobrowolnie, a ich podanie jest konieczne dla realizacji celów, do jakich zostały 

zebrane.  

9. Moje dane osobowe i dane mojego dziecka (podopiecznego) nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 

...........................................    …….................................................................... 
Miejscowość, data     Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 

         


