


Oświadczam, że: 
1. Zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu Fotograficznego „MADE         

IN FOTO” i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na udział mojego 
dziecka/podopiecznego w Konkursie Fotograficznym na warunkach określonych 
w Regulaminie. 

2. Jako opiekun uczestnika konkursu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych (danych osobowych podopiecznego) przez Miejski Ośrodek Kultury 
w Jezioranach (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych 
Osobowych t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm. oraz Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu realizacji 
konkursu. 

3. Zgłoszone zdjęcia do Konkursu nie naruszają praw osób trzecich, ani powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. Ponoszę pełną odpowiedzialność w przypadku 
zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych ze zgłoszoną przeze mnie 
pracą. Świadomy/-a jestem również, że w przypadku zgłoszenia roszczeń osób 
trzecich do pracy, jak i naruszenia przez pracę bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa, praca zostanie wykluczona z Konkursu.      

4. W przypadku zgłoszenia roszczeń z tytułu wad prawnych przesłanych fotografii, 
a w szczególności roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich dóbr osobistych, 
praw autorskich osobistych, majątkowych, pokrewnych, poniosę wszelkie koszty 
związane z odszkodowaniami, kosztami procesu, kosztami zastępstwa procesowego 
niezbędne do zwolnienia Organizatorów Konkursu z odpowiedzialności.    

 
……………………………………………. 

data i podpis opiekuna  
 
 

Jako opiekun uczestnika konkursu wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Miejski 
Ośrodek Kultury w Jezioranach mojego wizerunku (wizerunku podopiecznej/go 
w formie zdjęć lub filmów dokumentujących lub promujących wystawę realizowaną 
przez Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach w ramach niniejszego konkursu.  

 
 

……………………………………………. 
data i podpis opiekuna  

 
Z chwilą dostarczenia Organizatorom fotografii przenoszę nieodpłatnie 
na Organizatorów wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na polach 
eksploatacji, o których mowa w Regulaminie.  

 
……………………………………………. 

data i podpis opiekuna  
 
 
 
 
 
 
 



 
Jednocześnie oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) o tym, że: 

 

1) administratorem w/w danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury 

w Jezioranach, ul. Konopnickiej 4, 11-320 Jeziorany,  

2) kontakt z inspektorem ochrony danych – mok.biuro@wp.pl  

3) dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy zawartej przez strony 

- na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych oraz 

art. 6 ust. 1 lit. b i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,  

4) dane osobowe nie są przekazywanie innym odbiorcom,  

5) dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji umowy 

oraz przewidziany w przepisach prawa, 

6) przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

7) przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych i usunięcia swoich danych; jak również do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie,  

8) podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia 

umowy, a brak ich podania uniemożliwia zawarcie umowy. 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą 

 

 

 

………………………………… 

data, podpis Uczestnika 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


