
O Ś W I A D C Z E N I E, ZGODA NA PRZETWARZADNIE DANYCH 

OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu Plastycznego „Kraśnik – 

Miasto Sportu” i akceptuję jego treść. Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są 

prawdziwe, a przesłane przeze mnie prace wykonałam/wykonałem osobiście, posiadam do 

nich wyłączne prawa i nie są obciążone roszczeniami osób trzecich. Oświadczam również, że 

nie naruszyłam/naruszyłem prawa wizerunku osób występujących na zgłoszonych do 

konkursu fotografiach, wykonanych przeze mnie w miejscach i obiektach dostępnych 

publicznie lub też w innych okolicznościach, ale za wiedzą i zgodą przedstawionych osób. 

Z chwilą przekazania pracy konkursowej udzielam organizatorowi konkursu bezpłatnej 

licencji niewyłącznej na wielokrotne, nieograniczone w czasie korzystanie  

z przekazanych prac w szczególności w celu informacji, promocji i realizacji Konkursu 

Plastycznego „Kraśnik – Miasto Sportu”.  Udzielenie licencji jest jednoznaczne z tym, iż 

przekazane fotografie mogą zostać umieszczona na stronie internetowej oraz profilach 

społecznościowych (facebook) Miasta Kraśnik i Burmistrza Miasta Kraśnik oraz 

wykorzystywane w materiałach informacyjno-promocyjnych wykonanych na zlecenie Miasta 

Kraśnik takich jak foldery, mapy, broszury, publikacje książkowe, albumy, reklama w prasie, 

reklama wielkoformatowa na stoiskach targowych, festynach i innych imprezach masowych  

z zachowaniem praw autorskich. Licencja zostaje udzielona na następujących polach 

eksploatacji bezpośrednio związanych z zakresem udzielonej licencji: rozpowszechniania 

prac bez ograniczeń czasowych i terytorialnych; utrwalania i zwielokrotniania prac techniką 

drukarską, reprograficzną lub cyfrową w nieograniczonej liczbie; wprowadzania fotografii 

pracy do pamięci komputera i zwielokrotniania każdą dostępną techniką. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego 

dziecka, określonych w regulaminie konkursu plastycznego. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez Burmistrza Miasta Kraśnik, z siedzibą ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik, 

mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego na zdjęciach i filmach 

wykonanych podczas uroczystości związanej z wręczeniem nagród w konkursie plastycznym 

oraz nieodpłatne wykorzystanie przez Administratora mojego wizerunku poprzez 

umieszczenie tych zdjęć, filmów na stronie internetowej Administratora, zgodnie z art. 81 ust. 

1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednocześnie 

przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie  

w celach promocji i działań marketingowych podejmowanych przez Administratora. 

 

   

 

 

 

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

 

 

 

…………………………………………… 

 

Data i miejscowość 

 

Podpis autora/ oraz opiekuna prawnego  

(w przypadku autorów niepełnoletnich) 

 

 

 

 



W trosce o bezpieczeństwo danych informujemy, iż :  

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kraśnik, dane 

kontaktowe : ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik, email : sekretariat@krasnik.eu,  

tel. 81 825 15 72. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który udzieli Państwu 

szczegółowych odpowiedzi na pytania związane z przetwarzaniem Państwa danych 

osobowych. Z IOD można się skontaktować pisząc na adres email : iod@krasnik.eu. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wyrażoną zgodą (na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. A oraz art. 9 ust. 2 lit. A RODO) wyłącznie w celu przeprowadzenia 

procedury konkursowej. Odmowa zgody jest równoznaczna z rezygnacją z udziału  

w Konkursie.  

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do 

osiągnięcia w/w celu, dla którego te dane są gromadzone, a następnie przechowywane 

[rzez okres wynikający z przepisów dotyczących postępowania z materiałami 

archiwalnymi w organach jednostek samorządu terytorialnego.  

6. Wobec przetwarzania Pani/Pana danych przysługuje prawo dostępu do treści tych 

danych, ich sprostowania, usunięcia kiedy już nie będą potrzebne do celu, dla którego 

zostały zebrane, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec 

dalszego przetwarzania.  

7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane automatycznie, ale nie będą 

profilowane. 

 

 

 

 

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

 

 

 

…………………………………………… 

 

Data i miejscowość 

 

Podpis autora/ oraz opiekuna prawnego  

(w przypadku autorów niepełnoletnich) 
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