
Załącznik  

do Regulaminu  

Konkursu Fotograficznego 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„W CENTRUM FOTOGRAFII – NASZE ZAWODY W OBIEKTYWIE” 
 

 

I. DANE UCZESTNIKA (wypełnia Uczestnik) 
 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika/ów 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Nazwa Szkoły  

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

5. Zgłoszone fotografie – data i miejsce wykonania fotografii:  

 

1)……………………………………………………………………………………………………………………..  

 

2)…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3)…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

6. Krótki opis fotografii wraz z tytułem fotografii  

 

Ad.1)…………………………………………………………………………………………………….................... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Ad.2)…………………………………………………………………………………………………….................... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Ad.3)…………………………………………………………………………………………………….................... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 
 

                                        



II. INFORMACJA DLA UCZESTNIKA KONKURSU - Zasady przetwarzania 

danych osobowych 
 

1. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim zostały one przekazane przez 

uczestników konkursu jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu.  

2. Dane osobowe uczestników są przetwarzane w celach: 

a. przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu fotograficznego 

„W CENTRUM FOTOGRAFII – NASZE ZAWODY W OBIEKTYWIE”  

b. archiwalnych, 

c. promocji Województwa Wielkopolskiego z wykorzystaniem wizerunku. 

3. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą: 

a. na podstawie wyrażonej przez uczestników zgody,                         

b. w zakresie wykorzystania wizerunku; 

c. w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze 

danych; 

d. w związku z realizacją zadania publicznego. 

4. Dane osobowe uczestników Konkursu w zakresie: imię, nazwisko, nazwa szkoły będą 

udostępnione Komisji Konkursowej.  

5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się  

z administratorami danych osobowych wskazanych w pkt. 1. 

6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. 

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, a ich niepodanie skutkuje brakiem 

możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone. 

8. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz usunięcia 

danych osobowych, w przypadku, o którym mowa w pkt. 3a. 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania. 

10. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Dane osobowe uczestnika w zakresie: imię, nazwisko, wizerunek, nazwa szkoły, będą 

podawane do publicznej wiadomości. 

 

 

 

 

 



III. Oświadczenia Uczestnika Konkursu 

 

1. Oświadczam, że znane mi są warunki uczestnictwa w Konkursie „W Centrum Fotografii – 

nasze zawody w obiektywie” oraz zasady przetwarzania danych osobowych.  

2. Udzielam licencji, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Regulaminu ww. Konkursu.  

3. Potwierdzam prawidłowość informacji przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym i ich 

zgodność ze stanem na dzień złożenia formularza. 

 

 

…………………………………   …………………………………………… 
                    Miejscowość, data·····        Podpis Uczestnika 

 

 

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie mojego wizerunku, danych osobowych (imię 

i nazwisko) przez Koordynatora, którym jest Departament Edukacji i Nauki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

 

…………………………………   …………………………………………… 
                    Miejscowość, data                                        Podpis Uczestnika 

 

 

 

 

 

IV. WYPEŁNIA SZKOŁA 
 

Nazwa i Pieczęć Szkoły………………………………………………………………………… 

 

 

Data wpływu …………………………………………………………………………………… 

 

 

 


