
 
 
 
 

                                                                                              
 

                                                           
 

 

 

Załącznik nr 2  

do Regulaminu Konkursu fotograficznego   

pt. „MOJA WOLNA BIAŁO – CZERWONA” 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

I. Niniejszym oświadczam, iż posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do zdjęcia                             

(dalej nazwanego utworem) przesłanych w ramach Konkursu fotograficznego                                              

pt. „MOJA WOLNA BIAŁO-CZERWONA”. 

Oświadczam, że przesłane zdjęcie nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób 

trzecich. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie Organizatorowi autorskich praw majątkowych              

do zdjęcia w zakresie: 

- utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu bez 

względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), 

ilość i wielkość nakładu; 

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, 

wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą 

przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu 

terytorialnym, wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, 

wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa 

książkowego, materiału promocyjnego, artykułu prasowego. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego utworu (pracy) powoduje 

przeniesienie na Organizatora własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na 

formę w jakiej został dostarczony. 

Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje                                                              

w pełni jego postanowienie oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej 

pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które 

zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.  

 

 



 
 
 
 

                                                                                              
 

                                                           
 

 

 

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych 

moich/mojego dziecka* …………………………………………………… (imię i nazwisko)  

w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.               

o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 

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

                                                                                                            Data i podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pouczenie. 

Mając na uwadze brzmienie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.  922                       

z późn. zm.) informuje się Uczestnika Konkursu, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Policach z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8; 

2) dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu fotograficznego „MOJA WOLNA BIAŁO-CZERWONA ”; 

3) każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych w trybie art. 33 powołanej ustawy 
oraz do ich poprawiania; 

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia Konkursu (podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 2  

powołanej ustawy). 
 

 

 

 

* (w imieniu osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny) 

 

 


