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 Oświadczam, że osoba wymieniona powyżej z imienia i nazwiska jest autorem wszystkich 

zdjęć złożonych na konkurs wraz z tą kartą, a dane są zgodne z prawdą.  

 Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) oraz z ustawy z dnia 10 maja 2018 r.                       

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.) wyrażam zgodę  

na przetwarzanie danych zawartych w złożonym przez mnie dokumentach, dla potrzeb 

niezbędnych do organizacji i promocji niniejszego konkursu, w tym podania 

podstawowych danych osobowych autora w materiałach drukowanych i w środkach 

masowego przekazu informacji. Ponadto wyrażam zgodę na bezpłatne i niekonsultowane 

eksponowanie fotografii oraz wykorzystanie w celach promocyjnych złożonych przeze 

mnie fotografii konkursowych w tym na zamieszczenie fotografii w wystawie 

konkursowej, tablicach ogłoszeniowych i na stronach internetowych  i w publikacjach 

Miasta lub zleconych przez Miasto oraz udzielam Miastu Międzyrzec Podlaski 

majątkowych praw autorskich do fotografii na ich bezpłatne wykorzystywanie w celach 

promocyjnych tj. udzielam licencji.**  

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli osoba, której dane dotyczą 

wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu uczestnictwa w 

niniejszym konkursie. W przypadku usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych 

bezpośrednio dziecku, zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, 

które ukończyło 16 lat. Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne 

z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba 

sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie 

wyrażonej zgody. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę 

uprawnioną powoduje nierozpatrywanie zgłoszenia złożonego w konkursie.   

 Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych: 

Informujemy, że: 

a) Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

wyrażonej przez uczestnika konkursu lub opiekuna prawnego uczestnika jest Burmistrz 

Miasta z siedzibą przy ul. Pocztowej 8 w Międzyrzecu Podlaskim 21-560 Międzyrzec 

Podlaski tel.: 833726211, adres e-mail: miasto@miedzyrzec.pl. 

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Międzyrzec 

Podlaski (dalej jako: „Burmistrz”) jako kierownik Urzędu Miasta w Międzyrzecu 

Podlaskim (dalej jako „Urząd); 

b) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski 

– ul. Pocztowa 8 21-560 Międzyrzec Podlaski, e-mail: iod@miedzyrzec.pl.;                        

tel. 833726219;  

c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie § 5 pkt. 16, § 6 pkt 1 i pkt 4, 

§47 i §49  Statutu Młodzieżowej Rady Międzyrzec Podlaski  stanowiącego Załącznik 

do uchwały Nr XXVII/193/16  Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30 grudnia 

2016 r. (z późn. zm.) oraz niniejszego zarządzenia, wyłącznie w celach wyraźnie w nich 

wskazanych;  

d) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których 

zostały pierwotnie zebrane;  

e) ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania; 

f) jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza 

przepisy RODO ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych; 
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g) przekazywanie przez Burmistrza Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ww. 

wniosku może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację 

obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa; 

h) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Burmistrza do państw trzecich, 

nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

i) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,                  

w tym profilowaniu;  

j) dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od początku roku 

następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych. 

  Oświadczam, że nie będę wnosił/a żadnych roszczeń finansowych związanych z ww.    

 publikacjami.  

 Podpisanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne, że osoby podpisujące znają  

i w pełni akceptują Regulamin konkursu fotograficznego „MOJE MIASTO                               

W OBIEKTYWIE - III edycja”. 

 OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ OSOBY 

NIEPEŁNOLETNIEJ W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM POD HASŁEM 

„MOJE MIASTO W OBIEKTYWIE - III edycja”* 

 

„Ja, niżej podpisany/a ojciec/matka/opiekun prawny…….……………………..………… 
                                                                                         (imię i nazwisko) 

wyrażam zgodę na udział ………………...……………………………….………………. 
                                                                                (imię i nazwisko dziecka, stopień pokrewieństwa, wiek)  

w Konkursie fotograficznym pod hasłem „MOJE MIASTO W OBIEKTYWIE                         

- III edycja” organizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta Międzyrzec Podlaski                              

i Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski.  

Oświadczam, że składam oświadczenie określone w powyższej treści.   

Oświadczam, że  zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu „MOJE MIASTO 

OBIEKTYWIE  - III edycja” oraz klauzulą informacyjną i w pełni akceptuję jego/ich 

postanowienia oraz że pouczyłem/am o jego treści osobę biorącą udział w konkursie.” 

……………………………………….                  
data,  czytelny podpis rodzica/ opiekuna 

 

 

                                        

Międzyrzec Podlaski, …………………………..                   ……………………………… 
    data                                                                czytelny podpis uczestnika konkursu 

*W przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę na udział w konkursie i ww. oświadczenia składają rodzice lub opiekunowie prawni. 
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