…………………………………………………………….
(miejscowość, data)

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
RESTART
Imię i nazwisko autora fotografii:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….……………
Adres zamieszkania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….………………
E-mail do kontaktu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu do kontaktu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
Zgłaszane fotografie do konkursu (tytuł / rok powstania):
1. ……………………………………………………………………………………………......................................………………………….……………
2. …………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….....
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

Przesyłając niniejsze zgłoszenie do Konkursu Fotograficznego Restart, którego organizatorem jest Policealne Studium Animatorów
Kultury „SKiBA” we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 2, 50-238 Wrocław zwanego dalej „Organizatorem”:
1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu.
2. Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze mnie prace wykonałam/em osobiście.
3. Wyrażam zgodę na zamieszczenie na stronie internetowej Policealnego Studium Animatorów Kultury „SKiBA” pod adresem:
www.skiba.edu.pl oraz wykorzystywanie na serwisach społecznościowych Facebook®, Instagram® i Youtube® przesłanego
w zgłoszeniu do Konkursu pliku multimedialnego bez prawa żądania wynagrodzenia, a zgoda taka jest w pełni skuteczna prawnie i nie
istnieją podstawy do jej podważenia.
4. Wyrażam zgodę na zamieszczenie na stronie internetowej Policealnego Studium Animatorów Kultury „SKiBA” pod adresem:
www.skiba.edu.pl oraz wykorzystywanie na serwisach społecznościowych Facebook®, Instagram® i Youtube® przesłanego
w zgłoszeniu do Konkursu pliku multimedialnego stanowiącego załącznik do niniejszego formularza zgłoszeniowego, który to może
być wykorzystywany samodzielnie lub jako fragment większej całości w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, co
wiąże się z publikacją w prasie, Internecie, umieszczeniem w katalogach, folderach itp. drukach reklamowych, promocyjnych,
okolicznościowych przygotowanych przez Organizatora, bez prawa żądania wynagrodzenia, a zgoda taka jest w pełni skuteczna
prawnie i nie istnieją podstawy do jej podważenia.
5. Oświadczam, że posiadam pełne prawa autorskie związane z publikowaniem i przetwarzaniem przesłanego przeze mnie pliku
multimedialnego, a także ponoszę pełną odpowiedzialność za jego treść.
6. Wyrażam zgodę i upoważniam Organizatora do dokonywania poprawek, dekompilacji przystosowywania, zmiany układu lub
jakichkolwiek innych zmian w przesłanym w zgłoszeniu do Konkursu pliku multimedialnego wymienionego w Karcie zgłoszeniowej,
stanowiącego załączniki do niniejszego formularza zgłoszeniowego (w tym do ich obróbki cyfrowej), która nie wpłynie na przekaz
i charakter artystyczny prezentowanej pracy, a będzie miała jedynie na celu dostosowanie do technicznych wymagań i możliwości
w posiadanych przez Organizatora zasobach.

7. Oświadczam, że jestem wyłącznym właścicielem/właścicielką praw autorskich i żadnego z tych praw nie przeniosłem/przeniosłam
na osobę trzecią.
8. Wyrażam zgodę na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania praw zależnych przez Policealne Studium Animatorów
Kultury „SKiBA” do materiałów wymienionych w Karcie zgłoszeniowej stanowiących załączniki do niniejszej umowy, w rozumieniu art.
2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U.2000.80.904
z późniejszymi zmianami). W ramach tych uprawnień Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” w szczególności ma prawo
dowolnego wykorzystywania całości lub swobodnie wybranych fragmentów materiałów wymienionych w Karcie zgłoszeniowej.
9. W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że zgłoszone przeze mnie materiały naruszają ich prawa
autorskie, zobowiązuję się na własny koszt przystąpić do procesu sądowego zwalniając bezwarunkowo Policealne Studium
Animatorów Kultury „SKiBA” od tych roszczeń.
10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Konkursu (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 (Dz. Urz.
UE L 119 z 2016 r.).

...........................................................................
(miejscowość, data oraz podpis autora fotografii) *
*w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub pełnoprawny opiekun podpisuje także zgodę poniżej:
ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO*
*dotyczy uczestników niepełnoletnich
Wyrażam zgodę na uczestnictwo:
(imię i nazwisko): ..................................................................................................... w Konkursie fotograficznym Restart
realizowanym przez Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA”.
...........................................................................
(miejscowość, data oraz podpis rodzica lub pełnoprawnego opiekuna)

FORMULARZ ZGODY– UCZESTNIK PEŁNOLETNI

Wyrażam zgodę na udział ____________________________________________________________________________
(imię i nazwisko)
w ___________ organizowanym przez: __________________________________________________________________
Tym samym przyjmuję do wiadomości, iż zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych.
Wyrażenie zgody jest warunkiem koniecznym do udziału w konkursie.

________________________________
Data i podpis

Oświadczam, że praca konkursowa jest wynikiem samodzielnej pracy. Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na
korzystanie z tego utworu przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na następującym polu eksploatacji:
___________________________________________________________________________________

________________________________
Data i podpis

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i filmów
z przeprowadzenia konkursu na stronie internetowej Organizatora.
Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w konkursie.
________________________________
Podpis
Wyrażam zgodę na wykorzystanie imienia, nazwiska oraz informacji o zajętym miejscu w klasyfikacji konkursu lub otrzymanym
wyróżnieniu w celu informowania na stronach internetowych Organizatora.
Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w konkursie.
________________________________
Podpis

Administratorem jest Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 2, 50-238
Wrocław we Wrocławiu. Inspektor Ochrony Danych: iodo@skiba.edu.pl, CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Podstawa
prawna przetwarzania: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit e RODO). Cel przetwarzania: realizacja
konkursu oraz promowanie działalności edukacyjnej Administratora. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać
wycofana w każdym momencie. Pełna informacja na temat przetwarzania danych znajduje się w regulaminie konkursu.

FORMULARZ ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU – OPIEKUN PRAWNY NIEPEŁNOLETNIEGO
UCZESTNIKA
Ja, niżej podpisany __________________________________________________________________________________
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i filmów,
z przeprowadzenia _____________________________ organizowanego przez________________.
Niniejsza zgoda obejmuje publikację zdjęć na stronie internetowej Organizatora.
Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w konkursie.

________________________________
Data i podpis

