
Załącznik nr 2 do Regulaminu

Formularz zgłoszeniowy 
udziału w konkursie fotograficznym 

,,Baboszewo – Przyjazna Gmina na Mazowszu’’

Imię i Nazwisko uczestnika konkursu

Adres zamieszkania

Data urodzenia Adres e-mail

Telefon kontaktowy 

Zdjęcia zgłoszone do konkursu:

L.p. Tytuł fotografii Opis zdjęcia

1.

2.

Niniejszym oświadczam, że 
• zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego warunki;
• jestem autorem nadesłanych fotografii oraz posiadamy do nich pełne prawa autorskie;
• nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;
• uzyskałam/em zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz

zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno
– reklamowych;

• poprzez zgłoszenie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora 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 2018 r., poz. 1191
z późn. zm.)." 

…….………………………                                         ………………………………
Miejscowość, data                                                                                Czytelny podpis 

Formularz zgłoszenie do konkursu „Baboszewo – Przyjazna Gmina na Mazowszu” – osoba pełnoletnia             strona 1 z 2



Obowiązek Informacyjny 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika konkursu:

1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Wójt  Gminy  Baboszewo  (dalej:
„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. Z Administratorem można
się  kontaktować  pisemnie,  za  pomocą  poczty  tradycyjnej  na  adres:  ul.  Warszawska  9A,  09-130
Baboszewo lub drogą e-mailową pod adresem: urzad @gminababoszewo.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem
mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia 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), tj. w oparciu o zgodę osoby, której
dane dotyczą.
4.  Przetwarzanie  odbywa się  w związku z  uczestnictwem w konkursie  fotograficznym „Baboszewo-
Przyjazna  Gmina  na  Mazowszu”  organizowanym  przez  Urząd  Gminy  w  szczególności:  zgłoszenia
uczestnictwa, udziału w wydarzeniu,  publikacji  imiennych wyników w placówce Administratora i  na
stronie internetowej, odbioru przyznanych nagród, publikacji relacji z wydarzenia na stronie internetowej
urzędu gminy oraz portalach społecznościowych.
5. Dane osobowe nie mogą pochodzić od stron trzecich.
6.  Administrator  nie  zamierza  przekazywać  danych  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej. 
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów
prawa,  w  tym  w  szczególności  do:  urzędów  kontrolujących  oraz  na  podstawie  umów  powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
8.  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  tak  długo  jak  wynika  to  z  przepisów  prawa  (w szczególności
dotyczących  archiwizacji).  Dane,  których  nie  ma  obowiązku  przechowywać,  będą  niszczone
niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11.  Podanie  danych  osobowych  jest  wymogiem  do  wzięcia  udziału  w  konkursie.  Ich  niepodanie
spowoduje brak możliwości wzięcia udziału wydarzeniu.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zgoda na przetwarzanie danych:

Ja, …………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

……………………………………………………………………………
/data// czytelny podpis/
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