
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU 

w konkursie fotograficznym 

oraz na warsztaty fotograficzne w Słowińskim Parku Narodowym 

Tab. 1.: DANE UCZESTNIKA i opiekuna (w przypadku ucznia niepełnoletniego) 

Zakres danych Proszę podać dane 

Imię i nazwisko ucznia - autora 

zdjęć 
 

Uczeń szkoły  

Wiek/klasa  

Adres zamieszkania  

Imię i nazwisko opiekuna ucznia 
niepełnoletniego 

 

Adres e-mail do kontaktu   

Telefon do kontaktu  

.…………………………………………………………………. 

(miejscowość, data, podpis opiekuna lub uczestnika w przypadku pełnoletności) 



Tab. 2.: FORMULARZ OPISU PRACY KONKURSOWEJ1 
Zakres danych Opis danych 

Nazwa obiektu przedstawionego 
na fotografii  

 

Miejsce wykonania fotografii 
(rejon gminy, nazwa wsi i/lub 
ulicy, punkt odniesienia) 

 

Rodzaj sprzętu, którym 
wykonano zdjęcie 

telefon komórkowy ..............   model: ................................................ 

aparat  fotograficzny.............   model: ................................................ 

tablet .............................................   model: ................................................ 

Należy opisać dlaczego obiekt 
przedstawiony na fotografii wart 
jest szczególnej ochrony 

 

Należy opisać dlaczego obiekt 

został dotknięty lub może być 

dotknięty skutkami zmian 

klimatu 

 

Należy opisać co można uczynić 

aby ten obiekt zachować przed 

skutkami zmian klimatu 
 

Oświadczam, że ..................................................................................................... (imię i nazwisko podane w formularzu 
zgłoszenia) jest autorem zdjęcia przesłanego na konkurs i posiada do tego zdjęcia prawa autorskie majątkowe 
i niemajątkowe, bez jakichkolwiek ograniczeń, a zgłoszona praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich 
ani obowiązujących przepisów prawa.  

.…………………………………………………………………. 

(miejscowość, data, podpis opiekuna lub pełnoletniego uczestnika) 

  

 
1 Należy powielić formularz w przypadku przesłania 2 zdjęć 



Klauzula informacyjna RODO 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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), w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu fotograficznego oraz warsztatów fotograficznych w Słowińskim 

Parku Narodowym. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych wymaganych w karcie zgłoszenia jest dobrowolne 

jednak konieczne do wzięcia udziału w konkursie i warsztatach fotograficznych, a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak możliwości dokonania zgłoszenia. 

□*zgoda 

Oświadczenie dotyczące wizerunku 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Słowiński Park Narodowy wizerunku mojego dziecka, utrwalonego w postaci fotografii 

oraz nagrania audio-video z przebiegu warsztatów fotograficznych, poprzez publikację ww. materiałów na stronie Słowińskiego 

Parku Narodowego, mediach społecznościowych Parku oraz na stronie fundatora tj. Fundacja PGE.  

□*zgoda 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Słowiński Park Narodowy mojego wizerunku, utrwalonego w postaci fotografii oraz 

nagrania audio-video z przebiegu warsztatów fotograficznych, poprzez publikację ww. materiałów na stronie Słowińskiego Parku 

Narodowego, mediach społecznościowych Parku oraz na stronie fundatora tj. Fundacja PGE.  

□*zgoda 

Wyrażam zgodę na wielokrotne i nieodpłatne publikowanie fotografii zgłoszonych na konkurs, bez ograniczeń terytorialnych i 
czasowych oraz na ich wykorzystywanie w ramach realizowanego przez Organizatora programu edukacyjnego, a także na ich 
wykorzystywanie przez Fundatora w ramach jego działalności statutowej, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie 
każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, 
bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie. 

□*zgoda 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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” lub „rozporządzenie”, informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Słowiński Park Narodowy z siedzibą w Smołdzinie przy ul. Boh. Warszawy 1A. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Słowińskim Parku Narodowym jest możliwy pod numerem telefonu 59 848 91 10 lub 

adresem e-mail: iod@slowinskipn.pl.  

3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celach związanych z organizacją i realizacją konkursu fotograficznego oraz warsztatów 

fotograficznych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w punkcie 3, a po tym okresie przez okres 

niezbędny do archiwizacji Pani/Pana dokumentacji, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Słowińskim Parku 

Narodowym. 

7. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

do: 

• dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO, 

• żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 RODO, 

• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 RODO, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO, 

• żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 RODO. 

8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, konieczne jednakże do realizacji celu określonego w pkt. 3. 

10. Nie przewiduje się zautomatyzowanego przetwarzania zebranych danych osobowych uczestników konkursu i warsztatów w celu profilowania. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.  

*zgody obowiązkowe 

.…………………………………………………………………. 

(miejscowość, data, podpis opiekuna lub pełnoletniego uczestnika) 

mailto:iod@slowinskipn.pl

