
 

 
 

 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu konkursu fotograficznego  

Jesienne wędrówki z Günterem Grassem. Fotografia reporterska  

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 

 

Niniejszym oświadczam, że:  

1. zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie jego warunki;  

2. jestem autorem nadesłanych fotografii i posiadam do nich nieograniczone prawa autorskie oraz majątkowe bez 

udziału osób trzecich;  

3. zgłoszone przez mnie fotografie nie były nagradzane w innych konkursach;  

4. uzyskałem zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na 

wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno-reklamowych;  

5. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach z nim związanych 

art. 6 ust. 1 lit a 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) (Dz. U. UE. 

L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 

6. wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego 

jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez 

Organizatorów i Partnerów Konkursu, na potrzeby Konkursu i dalszej promocji. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie 

jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb konkursu wizerunek Uczestnika może być użyty do 

różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami 

innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem. 

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na 

stronach internetowych Organizatorów i Partnerów Konkursu, ich portalach społecznościowych itp.) oraz 

zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Z tym jednak zastrzeżeniem, ze wizerunek nie może 

być użyty w formie publikacji obraźliwej dla Uczestnika lub naruszyć w inny sposób jego dóbr osobistych.  

 

………………………………….. ……………………………………….  

data, miejscowość czytelny podpis uczestnika 


