KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS FOTOGRAFICZNY PRZYRODA OJCZYSTA 2019

organizowany przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego oraz Komisję Tradycji i Kultury Łowieckiej w Katowicach.
Imię i nazwisko autora …...............................................................................................................................................................
E-mail: ...........................................................................................................................................................................................
Telefon: …......................................................................................................................................................................................
Adres korespondencyjny: …...........................................................................................................................................................
Nazwa szkoły oraz jej adres pocztowy i mailowy (dot. uczniów): .................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Kategoria wiekowa*:

Podstawówka/Gimnazjum

Szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne

Dorośli

Tytuł zdjęcia (taki jak podpis pliku):
1. …............................................................................................…..........................................................................................................
2. …............................................................................................…..........................................................................................................
3. …............................................................................................…..........................................................................................................
4. …............................................................................................…..........................................................................................................
5. …............................................................................................…..........................................................................................................
6. …............................................................................................…..........................................................................................................
7. …............................................................................................…..........................................................................................................
8. …............................................................................................…..........................................................................................................
9. …............................................................................................…..........................................................................................................
10. ............................................................................................…...........................................................................................................

OŚWIADCZAM, ŻE:
1. Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu
danych osobowych zawartych w niniejszym Zgłoszeniu, w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
2. Przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii i nie naruszają one praw osób trzecich.
3. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii w materiałach promocyjnych związanych
z konkursem na następujących polach eksploatacji:
3.1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
3.2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie
lub najem oryginału albo egzemplarzy.
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3.3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 - publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci internetowej.
4. Zgłaszając zdjęcie do konkursu oświadczam, że naprawię ewentualną szkodę, jeśli jakiekolwiek z wyżej wymienionych
oświadczeń okaże się nieprawdziwe.
5. Klauzula informacyjna
5.1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy konkursu jest Zarząd Okręgowy PZŁ w
Katowicach. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu
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).
5.2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a dane zwycięzców w
celu przekazania im nagrody.
5.3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na
podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w
konkursie.
5.4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, c) numer telefonu, d)
adres korespondencyjny, e) w przypadku uczniów także adres szkoły.
5.5. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem konkursu
dostępnym pod adresem e-mail foto@orl.katowice.pl
5.6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz
przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy
skontaktować się z Organizatorem konkursu pod adresem e-mail: foto@orl.katowice.pl
5.7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.
5.9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą
poddawane profilowaniu.
5.10. Dane zwycięzcy nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane (będą usuwane po przekazaniu ich do sponsora
nagrody).

Miejsce, data i PODPIS UCZESTNIKA …………………………………………………..................................................................................................
PODPIS RODZICA (w przypadku osób niepełnoletnich) ………………………………………………………………….....................................................
Skąd dowiedziałam/dowiedziałem się o konkursie ................................................................................................................................

* właściwe podkreślić
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