
   KARTA ZGŁOSZENIA  DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

                                                                 „MOJE MIASTO“ 

 
IMIĘ  I NAZWISKO AUTORA FOTOGRAFII: ……………………………………………………………………………………... 

WIEK: ………………… SZKOŁA: …………………………………………………………………………..…………………………….... 

E-MAIL: ………………………………………………............................................................................................... 

NAZWA FOTOGRAFII (np. Jasło – Wschód słońca):  

1. Jasło - ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

2. Jasło -………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Jasło -………………………………………………………………………………………………………………………………. 

IMIĘ  I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO...……………………………………………………………… 

KONTAKT - TELEFON/E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………………… 

Podpisując zgłoszenie oraz przesyłając fotografie konkursowe, przedstawiciel ustawowy uczestnika konkursu udziela organizatorowi 
konkursu, miastu Hodonín, nieograniczoną i niewyłączną licencję do wykorzystywania nagrodzonych i pozostałych wybranych 
fotografii (wystawa), w formie obrazków w wysokiej rozdzielczości, wszelkimi sposobami użycia związanego z promocją konkursu, a 
więc przede wszystkim drukiem, wystawą, informowaniem społeczności w telewizji, w sieci, itd., wszystko bez ograniczenia ilości na 
terenie Europy w całym okresie ochrany praw autorskich. Licencję udziela się nieodpłatnie. Posiadaczom praw autorskich pozostają 
wszelkie osobiste prawa autorskie do ich dzieła. 

Miasto Hodonín zaznacza, że  wzięcie udziału v konkursie ma charakter całkowicie dobrowolny. 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych według art. 13 i 14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27. kwietnia 2016 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“) 

Miasto Hodonín informuje uczestników konkursu o sposobie oraz zakresie wykorzystania ich danych osobowych w związku 

z organizowaniem konkursu międzynarodowego pt. „Moje miasto“. 

1. Dane kontaktowe administratora i podmiotu przetwarzającego ds. ochrany danych osobowych: 
Administrator danych osobowych: Miasto Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín, REGON: 00284891;  
ID skrzynki danych: mwvbvks; Tel.: 00420 518 316 111 (centrala), E-mail: epodatelna@muhodonin.cz  
Podmiot przetwarzający: Inż. Kateřina Malátová, tel. 00420 518 316 163,  poverenec@muhodonin.cz 
2. Osoba, której dane dotyczą: 

 Uczestnik konkursu, przedstawiciel ustawowy uczestnika 
3. Kategorie danych osobowych:  

 Dane identyfikacyjne – imię i nazwisko, wiek, kontakt do przedstawiciela ustawowego (telefon/e-mail) 
4. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna do przetwarzania: 
Administrator przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia uczestnictwa w konkursie oraz ogłoszenia wyników, a także w związku 
z poinformowaniem o ewentualnej wygranej /art. 6 par. 1 e) RODO/.  
5. Odbiorca danych osobowych, okres przechowywania: 
Dane osobowe udostępnione będą  wyłącznie organizatorom konkursu, tylko w okresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.  
6. Informacje o prawach, zastosowanie prawa: 
Prawa uczestników będą przestrzegane zgodnie z RODO, ewentualne zastrzeżenia prosimy kierować do kontaktów podanych wyżej. 

 

 
Dnia:                                            Podpis przedstawiciela ustawowego: 

mailto:epodatelna@muhodonin.cz
mailto:poverenec@muhodonin.cz

