
 

 
 
 

Konkurs na wykonanie zdjęć do albumu promującego Miasto Konin 
 

Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 
 
CZĘŚĆ I  
DANE UCZESTNIKA LUB PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO  
 

1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (w przypadku osób niepełnoletnich)  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
3. ADRES ZAMIESZKANIA UCZESTNIKA 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
4. DATA URODZENIA UCZESTNIKA   

 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. NR TELEFONU UCZESTNIKA/RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  
(w przypadku osób niepełnoletnich – właściwe podkreślić)  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

6. ADRES EMAIL UCZESTNIKA/RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
(w przypadku osób niepełnoletnich – właściwe podkreślić) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
7. LICZBA FOTOGRAFII  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
CZĘŚĆ II  
OŚWIADCZENIA  
 

1. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu na wykonanie zdjęć do 
albumu promującego Miasto Konin i akceptuję jego warunki.  
 

2. Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem/przedstawicielem ustawowym autora 
zgłoszonego zdjęcia i posiadam do niego pełne prawa autorskie.  
 

3. Oświadczam, że posiadam zgodę osób, których wizerunek znajduje się na zgłoszonych przeze 
mnie do konkursu zdjęcia na rozpowszechnianie ich wizerunku.  
 



4. Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie praca nie narusza obowiązujących przepisów prawa 
oraz praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich.  
 

5. Oświadczam, że przenoszę majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do dzieła na 
wszelkich polach eksploatacji na organizatora, pola eksploatacji stanowią w szczególności: w 
zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, w zakresie obrotu oryginałem albo 
egzemplarzami na których utwór utrwalono.  
 

6. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora zdjęć przez okres pięciu lat, w tym na 
dodruk albumu oraz wykorzystanie w celach promocyjnych miasta na następujących polach 
eksploatacji: Internet, wydawnictwa, gadżety, druki papierowe, multimedia.  

 
7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 

przeprowadzenia konkursu.  
 
 
 
 
 
Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych  
 
 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2018r. poz. 1000) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina z siedzibą w Koninie 
(Plac Wolności 1, 62-500 Konin); 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@konin.um.gov.pl; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na 
podstawie ustawy (Dz.U. z 2018r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 
oraz na podstawie Uchwały Nr 732 Rady Miasta Konina z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Konina; 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 
z instrukcją kancelaryjną; 
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne. 

 

………………………………………………… 

Podpis Wnioskodawcy/Rodzic/Opiekun prawny 

 


