
 
 
 
 

Załącznik nr 1 
KARTA ZGŁOSZENIA  

Uczestnictwa w konkursie filmowym 

dla mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewski  
organizowanym z okazji Europejskiego Zielonego Tygodnia 

 

Dane Uczestnika/-ów Konkursu:  

Imię i nazwisko autora/-ów materiału filmowego:  

1. ..……………………………………..……………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………. 

E-mail kontaktowy : ……...…..…..…………………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy: .…..………………………………………………………………………………………………. 

Kategoria tematyczna:  
 ochrona powietrza – zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza,  
 gospodarka odpadami – segregacja odpadów i recykling,  
 transport – środki przyjazne środowisku,  
 tanio i ekologicznie – sposoby na oszczędzanie wody, prądu i energii cieplnej. 

Tytuł pracy…………………………………………………………………………………………………………............. 

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

Wyrażam dobrowolną zgodę na uczestnictwo w Konkursie filmowym organizowanym z okazji 
Europejskiego Zielonego Tygodnia przez Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, z siedzibą 33-163 
Rzepiennik Strzyżewski 400. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie ww. danych 
osobowych przez Organizatora w celu identyfikacji uczestników Konkursu, właściwemu 
przeprowadzeniu Konkursu, wyłonieniu zwycięzców wraz z przyznaniem nagród, promocji 
Konkursu oraz w innych celach organizacyjnych, związanych tylko i wyłącznie z przedmiotowym 
Konkursem. 

 

OŚWIADCZENIA 

Oświadczam/-y, że:  

1. jestem/-śmy wyłącznym autorem nadesłanego filmu i wyrażam/-y zgodę na udział 
w Konkursie; 

2. przysługują mi/nam w całości autorskie prawa majątkowe i osobiste do ww. filmu, w tym 
prawo do udzielenia zezwolenia do wykonywania zależnych praw autorskich, zgodnie z celem 
niniejszego Konkursu oraz autorskie prawa osobiste do filmu, którą wykonałem/-am 
osobiście lub zespołowo; 

3. film nie narusza praw autorskich oraz dóbr osobistych innych osób; 
4. nie udzieliłem/-am osobie trzeciej licencji na korzystanie z ww. filmu do dnia zgłoszenia do 

niniejszego Konkursu oraz w żaden sposób nie rozporządziłem/ - łam prawami do pracy; 
5. udzielam/-y Urzędowi Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim bezpłatnej, niewyłącznej licencji 

na korzystanie z filmu w ramach rozpowszechniania i promocji Konkursu; 
6. udzielenie licencji nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie; 
7. zapoznałem/am się z treścią dołączonej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu 

i sposobach przetwarzania moich danych osobowych, prawie dostępu do treści swoich 
danych, prawie ich poprawiania oraz o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie, 
która nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem; 



8. zgodnie z zapisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 
roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) wyrażam/-y zgodę na nieodpłatne utrwalenie, 
przetwarzanie i wykorzystanie mojego wizerunku w formie zdjęć wykonanych na rzecz 
Konkursu, przez Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski w celach informacyjnych 
i promocyjnych, np. publikacje, oficjalne strony internetowe Organizatorów, w tym media 
społecznościowe oraz w innych mediach promujących Gminę Rzepiennik Strzyżewski 
i Organizatorów. 
 

1. ………………..…….......................................................... 

2. ………………..…….......................................................... 

3. ………………..…….......................................................... 
       data i czytelny podpis uczestnika/-ów konkursu* 

 *W przypadku uczestników niepełnoletnich podpis rodzica/prawnego opiekuna 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. 
Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim (Rzepiennik 
Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski, telefon kontaktowy: 14 653 05 01).   

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu 
email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu jak również w celu realizacji 
praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  
w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 
profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący 
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować 
będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.  
 
 

1. ………………..…….......................................................... 

2. ………………..…….......................................................... 

3. ………………..…….......................................................... 
       data i czytelny podpis uczestnika/-ów konkursu* 

 *W przypadku uczestników niepełnoletnich podpis rodzica/prawnego opiekuna 


