
Załącznik nr 1 
do konkursu fotograficznego 

„Fotograficzne wakacje z aplikacją w tle”

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU

Uczestnik konkursu (imię, nazwisko, adres e-mail):

Wiek:

Opiekun prawny (imię, nazwisko, adres e-mail)*:

Tytuł pracy:

Nazwa obiektu z aplikacji:

Nazwa parku krajobrazowego na terenie którego wykonano zdjęcie:

ZESPÓŁ OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek, tel.: (+48) 77 439 75 48, e-mail: kontakt@zopk.pl
www.zopk.pl



OŚ�WIADCZENIA

UCZESTNIK PEŁNOLETNI

Wyrażam  zgodę  na  umieszczanie  i  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  tj.  imię  

i  nazwisko,  wiek,  adres  poczty  e-mail,  w  bazie  adresowej  organizatora  nieodpłatnie,  

we wszelkich działaniach związanych z konkursem fotograficznym „Fotograficzne wakacje 

z aplikacją w tle”,

Oświadczam,  że  wykonałem/łam  fotografię  osobiście  i  posiadam  pełnię  praw  autorskich  

do przesłanych fotografii oraz wyrażam zgodę na jednorazowe opublikowanie swoich prac  

na  stronach  internetowych  Organizatora  (www.zopk.pl  i  facebook)  w celu  przedstawienia

wyników Konkursu z podaniem imienia i nazwiska autora oraz zajętego miejsca.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, data, podpis autora pracy – jeżeli autor jest niepełnoletni podpis jego opiekuna prawnego)

OPIEKUN PRAWNY UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO

Jako  opiekun  prawny  niepełnoletniego  _______________________________________________________  ,

wyrażam zgodę na jego uczestnictwo w konkursie fotograficznym „Fotograficzne wakacje 

z aplikacją w tle”  i oświadczam, że jest on autorem fotografii  przesłanych do Konkursu  

oraz  posiada  pełnię  praw  autorskich  do  przesłanych  fotografii.  Wyrażam  zgodę  

na  jednorazowe  opublikowanie  jego  prac  na  stronach  internetowych  Organizatora

(www.zopk.pl  i  facebook)  w  celu  przedstawienia  wyników  Konkursu  z  podaniem  imienia  

i nazwiska autora oraz zajętego miejsca.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/miejscowość, data, czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika /

ZESPÓŁ OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek, tel.: (+48) 77 439 75 48, e-mail: kontakt@zopk.pl
www.zopk.pl



KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych lub danych osobowych Pana /
Pani dziecka jest Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych.

2. Administrator  danych  osobowych  powołał  Inspektora  Ochrony  Dancyh
Osobowych  nadzorującego  prawidłowość  przetwarzania  danychosobowych.  
Jest  nim  Pan  Bogusław  Dziadkiewicz,  adres  e-mail:
Dziadkiewicz.kancelaria@poczta.onet.eu.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu fotograficznego
„Fotograficzne  wakacje  z  aplikacja  w  tle”,  oraz  przedstawienia  wyników
pokonkursowych  na  stronach  internetowych  Organizatora  (www.zopk.pl,
facebook). 

4. W  przypadku  przeniesieniam  autorskich  praw  majątkowych,  wybranych  prac
konkursowych, na Organizatora, dane osobowe przetwarzane będą również przy
późniejszym publikowaniu tych prac - przez podanie imienia i nazwiska autora
prac. 

5. Podstawa  do  przetwarzania  danych  osobowych  jest  zgoda  na  przetwarzanie
danych osobowych (art. 6, ust. 1, lit. A RODO).

6. Podanie danych jest dobrowolne, jedak konieczne do realizacji celów, do jakich
zostały zebrane.

7. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnetrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa.

8. Dane  przechowywane  będą  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  wyżej
określonych celów.

9. Posiada Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich lub swojego dzicka danych
osobowych  oraz  z  zastrzeżeniem  przepisów  prawa:  prawo  ich  sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

10. Ma  Pan  /  Pani  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  (Prazesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11. Pana  /  Pani  dane  osobowe,  dane  osobowe  Pani  /  Pana  dziecka  nie  będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

ZESPÓŁ OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek, tel.: (+48) 77 439 75 48, e-mail: kontakt@zopk.pl
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