Formularz zgłoszeniowy
I EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„STĘSZEW LETNIE ODKRYCIA”
(FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM)
1. Tytuł zdjęcia

2. Imię i nazwisko autora zdjęcia, wiek

3. Dzień, miesiąc, rok i miejsce wykonania zdjęcia

4. Krótki opis, co przedstawia fotografia?

5. Dane autora: adres do korespondencji, telefon (także komórkowy), adres e-mail

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Aktywny Stęszew.PL z siedzibą w
Stęszewie 62-060 ul. Szkolna 1, NIP: 777-324-05-66
2. Podanie przez Uczestnika danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego, jest
dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w
Konkursie.
 Zgłoszenie zdjęć jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych
osobowych Uczestnika Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane i
przetwarzane w siedzibie Administratora w celu: udziału w Konkursie, przesyłania
uczestnikom informacji o rozstrzygnięciu Konkursu,
 publikowania informacji o zwycięzcach i wyróżnionych na stronie internetowej Fundacji
www.aktywnysteszew.pl oraz na profilu FB Fundacji,
 wykorzystania wizerunku zwycięzcy, w tym również na stronie internetowej Fundacji
www.aktywnysteszew.pl oraz na profilu FB Fundacji,
3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszelkie pytania
związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres
foto.aktywnysteszew@wp.pl
4. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Uczestnika do czasu zakończenia
Konkursu.
5. Wszelkie skargi na postępowanie Administratora, a związane z przetwarzaniem danych
osobowych, Uczestnik może wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Uczestnik oświadcza, że podane w formularzu dane są zgodne z prawdą, a przesłana praca
jest jego osobistym projektem i nie narusza cudzych praw autorskich
7. Twórca z dniem przesłania formularza zgłoszenia konkursowego, przenosi nieodpłatnie na
Organizatora Konkursu autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne w odniesieniu do dzieł
objętych Konkursem, co oznacza w szczególności, że przesłane prace przechodzą na
własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo publikowani i reprodukowania
prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

8. Zgłoszenie zdjęć w Konkursie jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi Konkursu
zgody na wykorzystanie zgłoszonych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń
terytorialnych w formie druku, wideo oraz w Internecie we wszystkich działaniach i
publikacjach związanych z działaniami Fundacji oraz partnerów projektu.
9. Autor zdjęć ma zgodę ewentualnych osób fotografowanych/osoby fotografowanej na
wykonanie zdjęć, prezentację zdjęć oraz wykorzystywanie ich we wszystkich działaniach i
publikacjach związanych z działaniami Fundacji Aktywny Stęszew.
10. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu fotograficznego.

………………………
Data zgłoszenia

…………………………………
Czytelny podpis uczestnika

