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Karta Zgłoszenia OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ  
 

Imię i nazwisko opiekuna  

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

Adres zameldowania 

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

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

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………......................... 

Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego/dziecka: 

Imię i nazwisko:  

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

Wiek: ............ lat 

 
L.P. Tytuł zdjęcia Nazwa urządzenia, którym wykonano fotografię 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
Oświadczam, że autorem w/w zdjęcia jest mój podopieczny/dziecko, a sportretowane osoby wyraziły zgodę na ich publikację. 

Oświadczam, że wszystkie dane w karcie zgłoszenia są prawdziwe. 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu 4. Dolnośląskiego Konkursu Fotografii Mobilnej dla Dzieci i Młodzieży do 16 lat „Obok Mnie” i 
akceptuję go w całości oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie, publikacje w materiałach informacyjno-promocyjnych  Stowarzyszenia Jeleniogórskiego Centrum 
Kultury i Jeleniogórskiej Strefy Fotografii oraz publiczne prezentowanie nadesłanych prac w postaci ogólnie dostępnych wystaw w kraju i za granicą. 

Oświadczam, że przenoszę na Jeleniogórskie Centrum Kultury, na zasadzie wyłączności, nieodpłatnie, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do 
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania zdjęciami w sytuacji, gdy zostaną one nagrodzone w konkursie, na następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalenie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
b) rozpowszechnianie w publikacjach wydawanych przez Jeleniogórskie Centrum Kultury 
c) publiczne wystawianie, 
d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

 
 ..................................................................................................................................................................  
 imię i nazwisko uczestnika konkursu 

 ..................................................................................................................................................................  
 imię i nazwisko opiekuna uczestnika konkursu 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i/lub mojego dziecka przez Jeleniogórskie Centrum Kultury w celu 
zorganizowania konkursu fotograficznego przez JCK i SJSF. 

2. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udostępnienie wizerunku mojego i/lub mojego dziecka wykonanego podczas zajęć w JCK na 
stronach internetowych, serwisach społecznościowych oraz w celach zgodnych z misją JCK. 

3. Wyrażam zgodę na opublikowanie moich i/lub mojego dziecka danych osobowych w informacji o laureatach i wynikach konkursu 
fotograficznego. 

4. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

5. 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. 

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych 

Administratorem danych osobowe jest Jeleniogórskie Centrum Kultury, z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul.1 Maja 60 reprezentowane przez 
Dyrektora JCK. 

Jeśli mają Państwo pytania lub potrzebują więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas 
inspektorem danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: Laura Uglanica, tel. 75 64 78 884, adres e-mail: iodo.jck@gmail.com  

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i/lub dane Pani/Pana dziecka, ponieważ jest to niezbędne do zorganizowania przez nas konkursu 
fotograficznego. 

Dane osobowe będziemy przechowywać do momentu zakończenia konkursu lub do wygaśnięcia obowiązków przechowywania tych danych 
wynikających z przepisów prawa. 

Powierzone nam przez Panią/Pana dane mogą zostać udostępnione mediom społecznościowym oraz tym podmiotom, które na mocy 
obowiązującego prawa mają możliwość otrzymywać takie dane. 

Jednocześnie informujemy, że dane nie będą przekazywane do państw trzecich, i że nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji). 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. 

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do przeniesienia powierzonych nam danych osobowych. 

Jako administrator danych dokładamy starań, by zagwarantować bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych. W przypadku, gdy 
dopatrzy się Pani/Pan naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

……………………………………........ …………………………………............... 
 (data) (podpis) 

* Właściwe zakreślić 

                                                             
 


