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Przesyłając zdjęcie użytkownik oświadcza, że ma pełne prawo do dysponowania zdjęciem lub że 

przysługują mu autorskie prawa do zdjęcia, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich lub, że 

przysługują mu prawa do korzystania ze zdjęcia (licencja) obejmujące w  szczególności prawo do 

prezentowania zdjęcia w Internecie. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, 

nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii a także na ich wykorzystywanie w celach 

promocyjnych i marketingowych, w  szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie 

fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, 

audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz 

rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie.  

 
W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 
(RODO) przekazujemy Państwu najważniejsze informacje dotyczące Państwa danych osobowych. 
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem który decyduje o celach i 
sposobach przetwarzania owych danych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Pałuki-
Wspólna Sprawa”.  
W przypadku jakichkolwiek próśb lub pytań dotyczących Państwa danych osobowych, prosimy o 
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, to jest Panią Weroniką Pochylską – nr tel. 530 317 783 e-
mail: lgd@lgd-paluki.pl 
Dane będą przetwarzane w celach: 
- związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia w stosunku do swoich członków; 
- związanych z procesami rekrutacji kandydatów na pracowników; 



- związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej; 
- związanych z realizacją projektów i wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju.  
Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez nasze Stowarzyszenie opiera się na: 
- usprawiedliwionym interesie Stowarzyszenia jako administratora danych (np. związanym z 
realizacją celów statutowych Stowarzyszenia) 
- zgody 
- wykonania zawartej umowy 
- obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości). 
 
Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej 
stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie. 
Stosownie do tego informujemy, że: 
1) w przypadku, gdy Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres 
przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika; 
2) w przypadku, gdy Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego 
interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do 
momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, dalszemu takiemu 
przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje; 
3) przypadku, gdy Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi 
na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy; 
4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres 
przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w 
trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat. 
Odbiorcami Państwa danych mogą być: 

1. Instytucje wdrażające 

2. Grantodawcy 

3. Podmioty, z którymi Stowarzyszenie ma zawartą umowę o powierzenie przetwarzania 

danych osobowych, 

4. Urzędy i instytucje  

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania. 
Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia 
zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma 
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 
Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych. 
Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
 
 

Oświadczenie: 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu Fotograficznego  „Inspiracje 
przyrodnicze regionu kujawsko-pomorskiego w obiektywie” i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z regulaminu Konkursu. 
Oświadczam, ze rozumiem treść pouczenia informacyjnego.  
 
 

………………………………………………………… 
                                                                                             (data i odręczny podpis) 

 
 
 
 
 
 
KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI 
LITERAMI I ODRĘCZNIE PODPISAĆ. 


