KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs fotograficzny „DARŁOWIANKI W OBIEKTYWIE 2019 ”

Imię nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………………………
Data urodzenia ……………………………………
Telefon ………………………………………………..
email …………………………………………………………………………………….
Szkoła/placówka …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tabela nr. 1.
L.p.

Tytuł fotografii lub tytuł zestawu fotografii

……………………………………………
Czytelny podpis osoby pełnoletniej

Liczba fotografii

……………………………………….
Czytelny podpis opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE AUTORA,
uczestnika konkursu fotograficznego pt. „Darłowianki w obiektywie”
1. Oświadczam, iż jestem autorem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych fotografii wymienionych w tabeli nr. 1.
2. Jako autor wyżej wymienionego dzieła oświadczam, iż:
a) Powyższe dzieło ma charakter oryginalny, twórczy i indywidualny, spełniając wymogi przynależne
dziełu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
b) Oświadczam także, że dzieło nie jest obciążone autorskimi prawami majątkowymi osób trzecich i
posiadam zgody osób fotografowanych na wykorzystanie ich wizerunku zgodnie z regulaminem
niniejszego konkursu.
c) Posiadam niezbędne uprawnienia do zezwolenia na korzystanie z dzieła w zakresie praw autorskich
oraz praw pokrewnych i że przysługujące mi jako twórcy prawa nie są w jakikolwiek sposób obciążone
lub ograniczone prawami osób trzecich.
3. Udzielam nieodpłatnej licencji pełnej na rzecz Darłowskiego Ośrodka Kultury z siedzibą w Darłowie
przy ul. Morskiej 56, która uprawnia DOK w szczególności do zamieszczania dzieła na stronie
internetowej oraz w informacyjnych wydawanych lub rozpowszechnianych przez DOK zgodnie z
regulaminem.
4. Licencja obejmuje pola eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęcia,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
5. W zakresie rozpowszechniania zdjęcia licencja obejmuje w szczególności - publiczne udostępnianie
zdjęcia lub zdjęć bez odpłatności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym, w tym także poprzez wprowadzanie dzieła do pamięci komputera,
rozpowszechnienie w Internecie, nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej, za
pośrednictwem stacji naziemnych oraz za pośrednictwem satelity.
6. Jako autor dzieła określonego w pkt 1 składam poniższe oświadczenie i upoważniam DOK do użycia i
przekazania tego oświadczenia osobom trzecim: "Udzielam licencji otwartej nieodpłatnej na korzystanie
ze zdjęcia/zdjęć przez wszelkie osoby tym zainteresowane pod warunkiem wykorzystywania dzieła w
sposób nieodpłatny wyłącznie w celach informatycznych, promocyjnych konkursu i pod warunkiem
ujawnienia moich praw autorskich do dzieła."
.......................................................................
(data i podpis Autora)

Na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO – z dniem 25 maja 2018
roku wraz z późn. zmianami) informuję, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest
Darłowski Ośrodek Kultury im. L. Tyrmanda z siedzibą w Darłowie, ul. Morska 56. Aby
skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: d_o_k@wp.pl lub zadzwoń pod
numer tel.94-314-26-29. Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy
zewnętrzne, które realizują usługi IT na podstawie umowy zawartej z Administratorem
zgodnie z art. 28 RODO oraz jednostki organizacyjne Miasta Darłowa, podmioty realizujące
na rzecz Darłowskiego Ośrodka Kultury usługi czy Jednostki Samorządu Terytorialnego
realizujące zadania na rzecz Miasta Darłowa, którym administrator może powierzyć
przetwarzanie danych osobowych,
2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt
jest możliwy pod numerem telefonu 94 314 22 23 do 26 wew. 221 lub adresem email:
iod@darlowo.pl
3. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:
a) wykonania zadań Darłowskiego Ośrodka Kultury i innych prawnych obowiązków, w tym
umownych, Darłowskiego Ośrodka Kultury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz c
RODO),
b) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Darłowskiego Ośrodka Kultury (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak: wykonanie zawartych przez nas umów z
podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni
naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i
analiz (takich jak raportowanie, badania marketingowe itp., itd.) w związku z wykonywaniem
naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych;
4. Dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3
celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów
prawa.
5. Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
6. Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych przez administratora
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym a ich niepodanie będzie skutkowało
brakiem realizacji umowy.
8. Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany.

…………………………………………………………………………………………..
podpis autora

