
Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”
etap wojewódzki 2022

        Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu

OŚWIADCZENIE AUTORA ZDJĘĆ

Ja niżej podpisany:

Imię i nazwisko:
Nr telefonu:

Adres zamieszkania:

Ja, niżej podpisany/podpisana oświadczam, że:
1. Jestem autorem*/autorką*  zdjęć stanowiących załącznik do formularza zgłoszeniowego na konkurs „Fundusz sołecki –
najlepsza inicjatywa” – etap wojewódzki 2022 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  Województwu  Podlaskiemu  reprezentowanemu  przez  Marszałka  i  Zarząd  Województwa  Podlaskiego
nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na wielokrotne prezentowanie zdjęć  przedłożonych przeze mnie w konkursie
na: 
-  stronach  internetowych  administrowanych  przez  Województwo  Podlaskie  (Urząd  Marszałkowski  Województwa
Podlaskiego) 
- we wszelkich wydawnictwach, broszurach, ulotkach, informacjach opracowanych/wydawanych przez lub we współpracy z
Województwem Podlaskim (Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego)
- wykorzystanie w bieżącej pracy Województwa Podlaskiego (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego), 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 Województwo Podlaskie
(Urząd  Marszałkowski  Województwa  Podlaskiego)  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.).
6.  Niniejszym  przyjmuję na  siebie  wszelkie  roszczenia  jakiejkolwiek  natury,  które  osoby  trzecie  mogłyby  kierować 
przeciwko Województwu Podlaskiemu.
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  Województwo  Podlaskie  (Urząd
Marszałkowski Województwa Podlaskiego) 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 oraz cofnięcia wyrażonej zgody.  

……………………………………
        (data i podpis autora zdjęć)

Niniejszym  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Województwo  Podlaskie  i  Krajowe  Stowarzyszenie  Sołtysów
przekazanych  danych  osobowych  (imię  i  nazwisko,  nr  telefonu,  adres  zamieszkania)  w  trybie  art.  6  ust.  1  lit.
a rozporządzenia  RODO  w  ramach  konkursu  „Fundusz  sołecki  –  najlepsza  inicjatywa”  –  etap  wojewódzki  2022–
Województwo Podlaskie.

……….………………………………………………..
                                                                                                                  (data i podpis autora zdjęć)

Klauzula informacyjna:



Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”
etap wojewódzki 2022

Zgodnie z  art.  13 ust.  1-2 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  27.04.2016 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.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych
Administratorem  danych  jest  Województwo  Podlaskie  reprezentowane  przez  Marszałka  oraz  Zarząd  Województwa
Podlaskiego,  ul.  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego  1,15-888  Białystok,  tel.  +48  (85)  66  54  549,  e-mail:
kancelaria@  podlaskie.eu  , https://bip.podlaskie.eu/ .

II. Kontakt
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym
pod  adresem  poczty  elektronicznej:  iod@podlaskie.eu     lub  w  sprawach  dotyczących  cofnięcia  zgody  pod  adresem:
odnowawsi@podlaskie.eu 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.
a RODO) . 

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest również obowiązek prawny ciążący na administratorze związany
z  celami  promocyjnymi  oraz  koniecznością  dokumentowania  rozstrzygnięcia  konkursu,  w  tym  korzystania  z  usługi
cateringowej  (art.  6 ust  1 lit.  c  RODO) oraz w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art.  6 ust.  1  lit.  a RODO) na
publikację  Pani/Pana  autorstwa  zdjęć  -  w  materiałach  informacyjnych  i  promocyjnych,  na  portalu  informacyjnym
Województwa Podlaskiego oraz na portalu społecznościowym Facebook.

IV. Okres przechowywania danych 
Pani/Pan  dane  osobowe  będą  przetwarzane  do  czasu  osiągnięcia  celu  dla  jakiego  zostały  pozyskane,  przez  okres
przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym szczególnie przez okres przechowywania dokumentacji określony
w przepisach i uregulowaniach wewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w zakresie archiwizacji
dokumentów – 5 lat.

V. Odbiorcy danych
Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora  oraz podmiotom realizującym archiwizację
i obsługę informatyczną. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Przysługuje  Pani/Panu  prawo  żądania  od  administratora  dostępu  do  Pani/Panu  danych  osobowych,  ich  sprostowania,
usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  a  także  prawo
do przenoszenia  danych  oraz  prawo  do  złożenia  oświadczenia  o  cofnięciu  każdej  wyrażonej  zgody  w  każdym  czasie.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że
przetwarzanie przez nas danych osobowych Pana/Pani dziecka narusza przepisy RODO.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny w celu publikacji Pani/Pana autorstwa zdjęć – w materiałach
informacyjnych i promocyjnych, na portalu informacyjnym Województwa Podlaskiego oraz na portalu społecznościowym
Facebook.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane osobowe Pana/Pani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

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

                                                                                                                           niepełnoletniej jej przedstawiciela ustawowego

* niepotrzebne skreślić
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