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Załącznik nr 1 - Do Regulaminu XI Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne 
Inspiracje” 
 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 
 
Tytuł fotografii: 
 
 
Miejsce i rok wykonania 
 
 
Imię i nazwisko:  
 
 
Wiek: 
 
 
Szkoła, klasa (nazwa i adres):  
 
 
Adres do korespondencji:  
 
 
Telefon kontaktowy oraz adres email: 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem XI Małopolskiego Konkursu 

Fotograficznego „Leśne Inspiracje 2022” i przyjmuję jego warunki.  
 

2. Oświadczam, że do złożonej przeze mnie pracy konkursowej przysługuje mi wyłączne 
i nieograniczone osobiste i majątkowe prawo autorskie oraz, że korzystanie przez 
Organizatorów Konkursu z utworu, nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym 
majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. W przypadku zgłoszenia 
Organizatorom przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw 
do utworów, w szczególności praw autorskich i pokrewnych, jako Uczestnik Konkursu: 

a) przejmę i zaspokoję wynikające z tego tytułu roszczenia względem Organizatorów 
Konkursu; 
b) zwolnię Organizatorów Konkursu od odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek 
roszczeń, postępowań, szkód, strat, kar umownych lub wszelkich innych wydatków 
powstałych w związku z korzystaniem z utworów. 
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3. Oświadczam, iż fotografie zgłoszone przeze mnie do udziału w Konkursie nie były 
wcześniej publikowane. 

 
4. Oświadczam, iż wyrażam nieograniczoną w czasie zgodę na nieodpłatne korzystanie 

i rozpowszechnianie przez Organizatorów fotografii oraz ich opracowań zgłoszonych 
przeze mnie do Konkursu. Wyrażam zgodę na upublicznienie wykonanych zdjęć min. na 
Facebooku.  

 
5. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na to, iż Organizatorzy mają prawo zbyć nabyte prawa 

lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń. W związku  
z powyższym zrzekam się wynagrodzenia z tytułu dokonanych przez Organizatorów 
czynności wymienionych w zdaniu poprzedzającym. 

 
 

 
 
 

Podpis autora:                                                                                   Podpis osoby zgłaszającej *                                                                                      
  
 
 
 
Wyrażam na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez 
Organizatorów  w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz późniejszego 
wykorzystania przez Organizatorów prac konkursowych, zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako 
RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)z dnia  
27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  
o ochronie danych osobowych z dn. 24 maja 2018 r. (Dz.U. 2018, Poz. 1000). 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………. 
(Data i podpis)* 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych  
w Krakowie z siedzibą przy Al. Słowackiego 17A, 31-159 Kraków. Może się Pan/Pani z nim 
skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail rdlp@krakow.lasy.gov.pl, telefonicznie pod 
numerem +48 12 63 05 200 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej. Administratorami 
Pana/Pani danych osobowych są również Nadleśnictwa podległe Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Krakowie, jeżeli Państwa prace konkursowe zostaną złożone w Nadleśnictwach.  
Z Nadleśnictwami mogą Państwo kontaktować się drogą elektroniczną, telefonicznie lub pocztą 
tradycyjną pod numerami telefonów oraz adresami wskazanymi w Załączniku nr 2 do Regulaminu 
Konkursu zawierającym dane teleadresowe Nadleśnictw. 
2) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia XI Małopolskiego Konkursu 
Fotograficznego „Leśne Inspiracje 2022” i dalszego wykorzystania fotografii na podstawie wyrażonej 
przez Pana/Panią zgody. 
3) W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie  
to konieczne do wykonywania ustawowych zadań urzędu. Będziemy przekazywać dane wyłącznie:  
• podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy przetwarzanie Pana/Pani danych,  
• innym odbiorcom danych, np. bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.  
4) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 
5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia  
XI Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje 2022” oraz na czas późniejszego 
wykorzystania prac konkursowych przez Organizatorów Konkursu (§ 4 ust. 6 Regulaminu Konkursu). 
6) Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania.  
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
8) Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia 
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 
9) Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych. 
11) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych 
osobowych Pana/Pani dotyczących. 
12) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne oraz niezbędne do wzięcia przez 
Pana/Panią udziału w XI Małopolskim Konkursie Fotograficznym „Leśne Inspiracje 2022”,  
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność wzięcia udziału w Konkursie.  
13) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  
w formie profilowania.  
 
 
 
 
……………………………………………. 
(Data i podpis)* 


