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OŚWIADCZENIAPRZEKAZUJĄCEGO ZDJĘCIA 

1. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Akcji "Moja mała ojczyzna - Gmina Konopiska i jej 
mieszkańcy na historycznej fotografii". 

2. Oświadczam, iż powyższe dane są prawdziwe i aktualne. 
3. Oświadczam, że przesłane przeze mnie zdjęcia nie naruszają dóbr i praw osób trzecich, że posiadam pełnię 

praw autorskich do nadesłanych fotografii i przenoszę je na Organizatora w zakresie niezbędnym do ich 
publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa 
majątkowe (o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U z 2019 r. poz.1231), do nadesłanych zdjęć na rzecz Organizatora na następujących polach 
eksploatacji: zwielokrotnianie, wykorzystywanie techniką drukarską i cyfrową, wystawianie, udostępnianie 
na łamach PASMA, na stronach internetowych oraz Facebooku, we wszystkich materiałach promocyjnych i 
reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu – imię i nazwisko”.   
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie 
danych)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1 z późn.zm./,  wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę (art.7) na : 

a) przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie  zgłoszenia, przez  Gminne Centrum Kultury 
i Rekreacji w Konopiskach  z siedzibą 42-274 Konopiska, ul. Sportowa 60 (Administrator danych)1, w celu 
przeprowadzenia i realizacji Akcji "Gmina Konopiska i jej Mieszkańcy na Historycznej Fotografii". Podanie danych 
jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w Akcji, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału  w 
Akcji, 
 

b) przetwarzanie (publikację) moich danych wizerunkowych, w postaci zdjęcia/zdjęć w związku z udziałem w Akcji 
"Gmina Konopiska i jej Mieszkańcy na Historycznej Fotografii", której Organizatorem jest Gminne Centrum Kultury 
i Rekreacji w Konopiskach  z siedzibą 42-274 Konopiska, ul. Sportowa 60 (Administrator danych), w celu 
udokumentowania zrealizowanego wydarzenia oraz dla celów promujących działalność GCKiR – w przestrzeni 
publicznej i w mediach, tj. np. strona internetowa, portal społecznościowy facebook, kronika GCKiR itp.; 
 

c) umieszczenie i publikację pracy zgłoszonej (zdjęcia/zdjęć) do Akcji "Gmina Konopiska i jej Mieszkańcy na 
Historycznej Fotografii", przez  Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach  z siedzibą 42-274 Konopiska, 
ul. Sportowa 60, w przestrzeni publicznej i mediach tj. np. strona internetowa, portal społecznościowy Facebook 
GCKiR itp.;   

 
 

Konopiska, dnia   …………………………………… r. 

                                          .................................................................... 
(czytelny podpis Uczestnika) 

 

                                                           
1   Klauzula informacyjna Administratora dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodna z art.13 ust.1 i 2 RODO 
dostępna jest na stroniehttp://www.gckirkonopiska.pl  oraz  w siedzibie GCKiR w Konopiskach.  

http://www.gckirkonopiska.pl/

