
Załącznik nr 2 do Konkursu fotograficznego „Blisko a pięknie”, 

 

1. Informacja o przetwarzaniu danych klienta oraz zgoda na przetwarzanie danych. 

Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Miejska 

Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach z siedzibą w Myślenicach, ul. Adama 

Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice. Administratorzy przetwarzają dane w celu realizacji 

konkursu i jego promocji. Ponadto, informujemy, że: Podstawę przetwarzania danych 

osobowych stanowi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 

a) art. 6 ust. 1 lit. a) –w sytuacji kiedy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) 

art. 6 ust. 1 lit. c) –kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze; c) art. 6 ust. 1 lit. f) – jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora 

lub przez stronę trzecią, 2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof 

Dybeł, e-mail: iod@myslenice.pl 3)Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych 

osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

wykonywania kopii danych osobowych. 4) Usunięcie Pani/Pana danych osobowy w zakresie 

wymaganym przepisami prawa jest niemożliwe. 5) Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia 

skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6) Przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych. 7) 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale określone Regulaminem konkursu. Brak 

podania danych uniemożliwia uczestnictwo w konkursie. 8) Dane osobowe mogą być 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany natomiast Administratorzy nie przewidują 

profilowania przetwarzanych danych osobowych. 

 

 

 

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

podpis          data  

             

 

 

http://www.biblioteka.myslenice.pl/upload/files/Konkurs%20Mgr%20-%20Zgoda-1%281%29.pdf
mailto:iod@myslenice.pl


2. Wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku 

W związku z powyższymi informacjami, których przeczytanie oraz zrozumienie niniejszym 

potwierdzam własnoręcznym podpisem, ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niżej podpisany(a), oświadczam, że: 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na wykorzystanie podanych przeze mnie danych 

osobowych własnych w celu komunikacji w sposób elektroniczny na adres e-mail 

............................................................, pod numerem telefonu 

................................................................. 

Brak zgody skutkować będzie brakiem możliwości komunikacji. 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na wykorzystanie wizerunku własnego utrwalonego w 

trakcie realizacji konkursu fotograficznego poprzez wykorzystanie materiału na: 

- stronach internetowych, 

- w mediach społecznościowych, 

- kronice biblioteki, 

- w środkach masowego przekazu, 

- na zakładkach do książek, 

- na wystawie pokonkursowej. 

Brak zgody skutkować będzie brakiem możliwości udziału w konkursie. 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 

uczestnictwa w Konkursie fotograficznym „Blisko a pięknie”. 

Wyrażenie zgody jest niezbędne dla udziału w konkursie. 

Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu lub do czasu wycofania zgody. 

Wyrażone zgody są dobrowolne. 

Każdą zgodę można wycofać bez konsekwencji w dowolnym momencie składając na 

niniejszym dokumencie stosowną deklarację. 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na niekomercyjne publikowanie fotografii przez 

organizatorów konkursu (w mediach tradycyjnych i internetowych oraz na zakładkach do 

książek). Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na archiwizację fotografii w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach. 

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

podpis           data 



3. Oświadczenie dotyczące praw autorskich 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko biorącego udział w Konkursie „Blisko a pięknie”. 

Oświadczam, że: 

1. jestem autorem i twórcą pracy przygotowanej w ramach Konkursu, 

2. praca została stworzony przeze mnie samodzielnie, bez udziału osób trzecich, 

3. praca jest oryginalna, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolna od 

jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby 

narazić Organizatora Konkursu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania 

lub rozpowszechniania pracy. W razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich ponoszę wobec 

nich odpowiedzialność. 

4. Z dniem zgłoszenia pracy, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, jako Uczestnik 

Konkursu przenoszę na Miejską Bibliotekę Publiczną im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach 

wszelkie prawa autorskie majątkowe i prawa pokrewne do pracy wymienionej w § 3 ust. 1 

wskazanego wyżej Regulaminu na następujących polach eksploatacji: 1. prawo do 

upowszechniania pracy w postaci drukowanej i za pomocą sieci Internet (w tym w materiałach 

promocyjnych), 2. prawo do wprowadzania pracy do obrotu, 3. prawo do wprowadzania i 

zachowania pracy w pamięci komputera, 4. prawo do publicznego wyświetlania, wystawiania, 

odtwarzania, nadawania, 5. prawo do utrwalania  

i zwielokrotniania pracy jakąkolwiek techniką w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, 6. prawo 

do wykorzystywania pracy w działalności reklamowej, promocyjnej, edukacyjnej  

i szkoleniowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Kruczka w Myślenicach, 7. prawo do 

publikowania pracy na stronie internetowej Organizatora oraz jego profilach w mediach 

społecznościowych, 8. prawo do wykorzystania pracy w ramach wystawy pokonkursowej 

(wydruk wielkoformatowy). 

5. Przeniesienie praw autorskich następuje na terytorium całego świata i bez ograniczenia 

czasowego.  

 

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

miejscowość, data                                      czytelny podpis Uczestnika Konkurs 

 

 

 


