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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu  

 

OŚWIADCZENIE AUTORA ZDJĘĆ 

Ja niżej podpisany: 

Imię i nazwisko:  

Data i miejsce urodzenia:  

Nr telefonu:  

Adres zamieszkania:  

 

W miejscach wykropkowanych prosimy wpisać nazwę bądź numer załączonych zdjęć: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ja, niżej podpisany/podpisana oświadczam, że: 
 1. Jestem autorem*/autorką*  zdjęć stanowiących załącznik do formularza zgłoszeniowego na 
konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” i jestem uprawniony/a do nieograniczonego 
rozporządzania nimi.   
2. Prawa autorskie do zdjęć nie zostały ograniczone na rzecz osoby trzeciej.  
3. Zdjęcia nie zostały wykonane na odpłatne zlecenie organizatorów konkursu. 
4. Udzielam Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego i Krajowemu Stowarzyszeniowi 
Sołtysów nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na wielokrotne prezentowanie 
zdjęć przedłożonych przeze mnie w konkursie na:  
• stronach internetowych administrowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/ 
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów 
• we wszelkich wydawnictwach, broszurach, ulotkach, informacjach opracowanych/wydawanych 
przez lub we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego/Krajowym 
Stowarzyszeniem Sołtysów 
• wykorzystanie w bieżącej pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w tym 
umieszczania w prezentacjach, raportach, dokumentach.  
Powyższe nie ogranicza moich autorskich praw osobistych, jako twórcy/autora zdjęć.  
5. Prawa wizerunku osób na zdjęciach zostały wyjaśnione i osoby widniejące na zdjęciach wyraziły 
zgodę  na wystawienie, kopiowanie, rozpowszechnianie i publikowanie ich wizerunku bez 
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania wyłącznie do celu i potrzeb realizacji konkursu, w tym 
wykorzystania w publikacjach wydawanych przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego/Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów oraz na stronach, portalach  administrowanych przez 
organizatorów konkursu.   Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie 
wykonanych zdjęć/nagrań/wywiadów za pośrednictwem dowolnego medium w tym umieszczenie na 
stronach i portalach internetowych, zamieszczanie w bezpłatnych publikacjach oraz innych drukach 
(np. plakat, folder, artykuł itp.)  
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6. Niniejszym przyjmuję na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie 
mogłyby kierować  przeciwko Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego/Krajowemu 
Stowarzyszeniowi Sołtysów 
7. Przesłanie niniejszej deklaracji wraz ze zdjęciem/zdjęciami jest równoznaczne z akceptacją  zasad 
uczestnictwa w niniejszym konkursie.  
8. Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskiego/ Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w celu realizacji 
konkursu. 
9. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 
poprawiania.   
10. Udzielam Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego/Krajowemu Stowarzyszeniowi 
Sołtysów nieodwołalnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć, filmów oraz nagrań wideo 
z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania wyłącznie do celów realizacji 
konkursu. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych 
zdjęć/nagrań/wywiadów za pośrednictwem dowolnego medium w tym umieszczenie na stronach i 
portalach internetowych należących do administratorów, zamieszczanie w bezpłatnych publikacjach 
oraz innych drukach (np. plakat, folder, artykuł itp.), których wydawcą są administratorzy. 
Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie. 
11. Zgadzam się*/nie zgadzam* się na udostępnienie moich danych osobowych do celów 
monitoringu, kontroli  i ewaluacji konkursu przeprowadzanych przez Województwo Opolskie/ 
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów oraz inne podmioty uprawnione do takich czynności.  
Klauzula informacyjna: 
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  
Nr 2016/679 (Dz. Urz. Unii Europejskiej L119 z 04.05.2016 r.): 
1) Administratorem danych osobowych uczestników etapu wojewódzkiego konkursu „Fundusz 
sołecki – najlepsza inicjatywa”, skierowanego do sołectw z terenu województwa opolskiego jest 
Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole 
2)  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w UMWO możliwy jest pod numerem telefonu nr 77 541 
64 50, lub adresem email: iod@opolskie.pl  
3) Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą w celu z przygotowania, realizacji  
i promocji konkursu, zadań wynikających z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c, i art. 9 ust.2 lit. a oraz 
ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 
5) Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa.  
6) Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo  
 do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 
7) Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie. 
9) Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie. 

 
 

                                                                                                                                             
.……………………….…………                                                   ……………………………………..……………………………. 
Miejscowość,  data                                                                    czytelny podpis autora zdjęć, w przypadku osoby                    

                                                                                                      niepełnoletniej jej przedstawiciela ustawowego 

* niepotrzebne skreślić 


