
 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ REJESTRACYJNY 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Tak kocham miasto i gminę Jelcz-Laskowice!” 

Imię  

Nazwisko  

Wiek  

Adres e-mail  

Numer telefonu  

Ilość nadesłanych 

fotografii 

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego, co 
traktowane będzie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Administratorem danych osobowych jest Gmina Jelcz-Laskowice, zlokalizowana w Jelczu-Laskowicach przy ul. Witosa 24. 
3. Inspektor Ochrony Danych  - e-mail iod@jelcz-laskowice.pl, tel. 71 381 71 49. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu fotograficznego „Tak kocham miasto i gminę Jelcz-Laskowice”. 
5. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących danych osobowych jest zgoda uczestników konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej. 
7. dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. 
8. Każdy uczestnik konkursu ma prawo żądania od Administratora wydania kopii danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec takiego przetwarzania, usunięcia, cofnięcia zgody (cofnięcie zgody powoduje rezygnację z udziału w konkursie). 
9. Każdy uczestnik prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
10. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. 
11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 
Oświadczenia: 

 
1. Oświadczam, że jestem autorem zdjęć, które zgłaszam do udziału w Konkursie. Jednocześnie oświadczam, że prawa osób, które znalazły 
się na zdjęciach zostały wyjaśnione i osoby te wyrażają zgodę na wystawienie  i publikowanie zdjęć je przedstawiających również do celów 
reklamowych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. Przyjmuję także na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, których przedmiotem 
byłyby nadesłane przeze mnie zdjęcia, a które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi.  
 
2. Oświadczam, że akceptuję Regulamin Konkursu Fotograficznego „Tak kocham miasto i gminę Jelcz-Laskowice”, z którym się 
zapoznałam/em. Wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu do celów 
organizacyjnych oraz promocyjnych. Wyrażam również zgodę na publikacje zdjęć z przebiegu konkursu  w mediach oraz na publikacje 
moich danych osobowych jeśli znajdę się na liście osób wyróżnionych bądź nagrodzonych. 
 
 

……………………………………………………………………….. 
data i podpis autora 


