załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu fotograficznego
„Skarby Czarnoziemu w obiektywie…

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

PRAC

Konkurs fotograficzny: „Skarby Czarnoziemu w obiektywie…”
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon:

Oświadczenia: Akceptuję regulamin konkursu „Skarby Czarnoziemu w obiektywie…”.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez
Stowarzyszenie LGD Czarnoziem na Soli, teraz i w przyszłości w celach:
TAK / NIE*) - organizacyjnych i informacyjnych związanych z przeprowadzeniem konkursu
„Skarby Czarnoziemu w obiektywie…”,
TAK / NIE*) – promocyjnych,
*) –

niepotrzebne skreślić

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.).
Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawienia, a także
ewentualnego usunięcia;
Fotografia/fotografie zgłoszone przeze mnie do konkursu zostały wykonane w czasie trwania
konkursu i nie były nigdzie publikowane, a także nie naruszają praw lub dóbr osobistych osób
trzecich, są wolne od wad prawnych a ich treść jest zgodna z obowiązującym prawem.
Przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Stowarzyszenia LGD Czarnoziem
na Soli bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr
90, poz. 631 z późniejszymi zmianami);
Przekazuję na własność Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli nadesłane zdjęcia i
upoważniam je do nieodpłatnego i nieograniczonego ich wykorzystania;
Uzyskałem zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz
zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie określonym w regulaminie konkursu.**)

...……….……………………
**) –

(podpis uczestnika)
skreślić, jeśli na fotografiach nie został utrwalony wizerunek żadnej osoby

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca PROW 20142020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli.
Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

