Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu fotograficznego
„Cztery pory roku w Gminie Sieroszewice”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Część I – dane uczestnika lub opiekuna prawnego
1.

Imię i nazwisko Uczestnika

2.

Imię i nazwisko opiekuna prawnegoi

3.

Adres zamieszkania Uczestnika

4.

Data urodzenia Uczestnika

5.

Numer telefonu Uczestnika/opiekuna prawnego

6.

Adres e-mail Uczestnika/opiekuna prawnego

7.

Liczba Fotografii

Część II Oświadczenia:
1) zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki;
2) oświadczam, że jestem autorem/opiekunem prawnym autora Fotografii załączonych do
Zgłoszenia,
3) oświadczam, że nie została zwiększona oryginalna rozdzielczość Fotografii,
4) wyrażam zgodę, aby moje Fotografie zostały wykorzystane w celach związanych z organizacją i
przeprowadzeniem Konkursu;
5) oświadczam, że Fotografie nie były wcześniej publikowane ani zgłaszane w innych konkursach,

6) oświadczam, że przysługują mi jako autorowi autorskie prawa osobiste, wyłączne i
nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Fotografii, którymi to prawami mogę swobodnie
rozporządzać;
7) oświadczam, że przysługujące autorskie prawa nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności
ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
8) oświadczam, że przysługuje mi wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa autorskie w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) do Fotografii.
9) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Sieroszewice, z siedzibą w Sieroszewicach ul.
Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice, moich danych osobowych/danych osobowych autora
zawartych we wniosku konkursowym w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
Konkursu.

________________________________________________________________________________
miejscowość, data i podpis Uczestnika/opiekuna prawnego Uczestnika
Część III Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65
63-405 Sieroszewice
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Gminy Sieroszewice
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
1) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
2) sprostowania danych osobowych,
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
5) przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych w zakresie wymaganym
przez Organizatora będzie skutkować odrzuceniem Zgłoszenia.

Część IV Przeniesienie praw autorskich
1. Z dniem dostarczenia formularzu zgłoszeniowego uczestnik przenosi na Organizatora majątkowe
prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych do Fotografii.
2. Z dniem dostarczenia formularzu zgłoszeniowego uczestnik zezwala Organizatorowi na
rozporządzanie i korzystanie z opracowań Fotografii na polach eksploatacji określonych w ust 1 oraz
przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do nich.
3. W razie skierowania przeciwko Organizatorowi lub osobom, którym Organizator udzielił prawa
korzystania z Fotografii, roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia – w wyniku korzystania przez
Organizatora lub osoby, którym Organizator udzielił prawa korzystania z Fotografii, w szczególności
praw autorskich, Organizator zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Laureata/Uczestnika, który
zobowiązuje się do przejęcia powyższych roszczeń.
4. Przeniesienie autorskich prawa majątkowych nie jest limitowane co do czasu oraz terytorium i
obejmuje rozporządzanie i korzystanie z Fotografii zarówno w całości, jak i w częściach, samodzielnie,
jak i w ramach innych materiałów.

________________________________________________________________________________
miejscowość, data i podpis Uczestnika/opiekuna prawnego Uczestnika

i

przypadku Uczestnika Konkursu będącego osobą niepełnoletnią

