Załącznik Nr 2
do Regulaminu konkursu fotograficznego
„W trampkach”

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że jestem autorem ……… (podać ilość) dostarczonych prac fotograficznych:
(podać tytuły prac utworzone wg schematu: Imię_Nazwisko autora pracy_tytuł, np.
„Jan_Kowalski_tytuł”)
1. ………………………………………………………………………………………………...........
2. ………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Urząd Miejski w Białymstoku
nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu oraz Miasta.
Jednocześnie w przypadku przyznania mojej pracy nagród w konkursie, wyrażam zgodę na
przekazanie na rzecz Miasta Białystok, bez osobnego wynagrodzenia, autorskich praw
majątkowych do przedmiotowej fotografii w przesłanej rozdzielczości oraz w rozdzielczości
umożliwiającej wydruk wysokiej jakości, zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 j.t.) na wszelkich polach
eksploracji, o których mowa w art. 50 tej ustawy, w szczególności: do zamieszczania ich w
Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki
magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD), wprowadzenia do pamięci komputera, publiczne
odtwarzanie.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu, który rozumiem i w pełni
akceptuję.
…………………………………
(podpis)
Jednocześnie oświadczam, że prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby
sportretowane wyrażają zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, również
dla celów reklamowych Konkursu. Przyjmuję na siebie wszelkie ewentualne roszczenia
jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi
konkursu.
…………………………………
(podpis)
Zgoda uczestnika Konkursu i informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 str. 1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE. L
127, str. 2 z 2018 r.), zwanego RODO.
1. Wyrażam zgodę na dokonanie oceny nadesłanych przeze mnie fotografii w Konkursie
fotograficznego pn. „W trampkach”. Jednocześnie zostałem/-am poinformowany/-a, że złożenie
fotografii nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody. Niniejsza zgoda oznacza akceptację na
przetwarzanie danych osobowych, w tym zamieszczenie na stronie internetowej www.bialystok.pl
oraz portalu społecznościowym Facebook (profil „Wschodzący Białystok”).
2. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, iż w zakresie przetwarzania danych osobowych:

1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w
Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
2) W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 8797979, email: bbi@um.bialystok.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia fotografii w Konkursie na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i e) RODO w związku z Regulaminem konkursu fotograficznego
pn. „W trampkach”.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na
podstawie przepisów prawa, podmiotom, którym zostały powierzone do przetwarzania.
Pani/Pana dane zostaną udostępnione na stronie internetowej www.bialystok.pl oraz portalu
społecznościowym Facebook (profil „Wschodzący Białystok”).
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
b) sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych
w art. 17 RODO;
d) ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach określonych
w art. 21 RODO.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie, bez jej wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie uznaniem
zgłoszenia konkursowego za nieważne, co skutkować będzie wykluczeniem z konkursu lub
odrzuceniem zgłoszenia;
9) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu, stosownie do art. 22 RODO.

…………………………………
(podpis)

