Załącznik do Regulaminu konkursu
„Brodnica, moje miasto a w nim...”
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Niniejszym oświadczam, iż:
1.

Jestem autorem i właścicielem pełni praw autorskich zgłoszonej pracy konkursowej.

2.
Zgłoszone fotografie nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i
osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów.
3.
Zgłoszone fotografie nie naruszają prawa do ochrony wizerunku przedstawionych na nich
osób.
4.
Uczestnik oświadcza, że zdjęcia/prace są jego samodzielnym i oryginalnym utworem. Jako
właściciel jest uprawniony do dysponowania nimi, przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do zdjęć/prac nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich
oraz, że nie naruszają one praw osób trzecich. Uczestnik nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania ze zdjęć/prac i posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie ze zdjęć, w tym z ich opracowań. Uczestnik oświadcza, że zgłaszany utwór
nie narusza praw osób trzecich oraz, że rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku przedstawionych osób. W przypadku wystąpienia przeciwko

organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw do zdjęć/
prac, autor zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z obowiązku ich zaspokojenia oraz zobowiązuje się do ich pełnego pokrycia. Jeżeli osoba trzecia będzie dochodziła swoich roszczeń na drodze sądowej – uczestnik zobowiązuje się do przystąpienia do procesu po stronie pozwanego i podjęcia wszelkich działań niezbędnych do zwolnienia Organizatora z udziału w sprawie.
5.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Brodnicy (87300),
ul. Kamionka 23, tel. 564930300, fax. 564902626, email: umb@brodnica.pl jest Burmistrz Brodnicy.
6.
Administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych z którym możesz się skontaktować
w siedzibie Administratora lub pod nr tel. 564930354, email: iod@brodnica.pl.
7.
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pan/Pani zgody. Podanie danych
jest, w zakresie objętym zgodą, dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji celu jakim jest udział w
konkursie „Brodnica, moje miasto, a w nim...”
8.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego
w Brodnicy. Dane laureatów będą opublikowane na stronie www.brodnica.pl, oficjalnym profilu
Urzędu Miejskiego w Brodnicy na portalu społecznościowym Facebook oraz w regionalnych
mediach.
9.
Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
jak prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10.
Dane osobowe zawarte w kartach zgłoszeń będą przechowywane przez okres po
zakończeniu konkursu.
11.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
12.
Pana/Pani dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
13.
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.
14.

Przyjmuję na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonej pracy konkursowej, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń związanych z naruszeniem służących im praw własności intelektualnej.

15.

Zapoznałem się i akceptuję wszystkie zapisy Regulaminu Konkursu Fotograficznego „Brodnica moje miasto a w nim” i zobowiązuję się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak
również potwierdzam, iż spełniam wszystkie warunki, które uprawniają mnie do udziału w
Konkursie.

16.

Dane podane w niniejszej karcie zgłoszenia są zgodne z prawdą.

…………………………………………………….
data i podpis autora pracy

