
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Mikrokosmos: ludzie, miejsca i wydarzenia 

powojennego Raciborza” 

Stosownie do regulacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej RODO) informuję, że Fundacja Ofki Raciborskiej ul. Przejazdowa 19/4, 47-400 

Racibórz, przetwarza przekazane przez Panią/Pana dane osobowe w następujących 

kategoriach: 

 

- imię i nazwisko; 
- adres korespondencyjny. 

 

Podstawą prawną umożliwiającą przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 

1 lit. a RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy osoba, której dane 

dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej 

liczbie określonych celów. 

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w konkursie pn.: „Mikrokosmos: ludzie, 

miejsca i wydarzenia powojennego Raciborza”. 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia konkursu, zakończenia 

prezentowania wystawy oraz wydania planowanej publikacji. Odbiorcą Pani/Pana danych 

osobowych mogą być członkowie komisji konkursowej oraz podmioty przygotowujące 

wystawę i publikację. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a nadto prawo do przeniesienia tych 

danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy rozporządzenia RODO lub ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych.  

 

 

 

 

……………………………………………………………………. 
Data i podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego 



Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu „Mikrokosmos: ludzie, miejsca i wydarzenia 
powojennego Raciborza” 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU  

„Mikrokosmos: ludzie, miejsca i wydarzenia powojennego Raciborza” 

Imię i nazwisko autora: .................................................................................... 

Adres korespondencyjny: 

Oświadczenie uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego 

............................................................................................................ (imię i nazwisko 
rodzica/opiekuna prawnego) 

Oświadczam, że 
1) zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Mikrokosmos: ludzie, miejsca 

i wydarzenia powojennego Raciborza” organizowanego przez Fundację Ofki 

Raciborskiej i wyrażam zgodę na udział 

...................................................................................... (imię i nazwisko) w ww. 

konkursie, 

2) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przesłanej fotografii przez organizatora 

poprzez publiczne prezentowanie fotografii, jej kopiowanie i powielanie – niezależnie 

od techniki;  

3) do fotografii przysługują mi autorskie prawa majątkowe; 

4) z chwilą przekazania fotografii organizatorowi konkursu, nieodpłatnie, bez 

ograniczenia w czasie przenoszę na organizatora autorskie prawa majątkowe do tej 

pracy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – oprawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) na następujących polach eksploatacji: 

a) rozpowszechnianie fotografii, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie, 

kopiowanie, wystawianie, wyświetlanie, 

b) nadawanie i reemitowanie; 

c) utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii dowolna techniką i w dowolnej liczbie 

egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych; 

d) przechowywanie i przekazywanie fotografii w tym w szczególności wprowadzanie do 

pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi z 

wykorzystaniem internetu; 

e) z chwilą przekazania fotografii organizatorowi konkursu, uczestnik przenosi 

nieodpłatnie na organizatora konkursu wyłączne prawo opracowywania fotografii oraz 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do fotografii. 

Zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną. 

....................................................................................  
Data i podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących mnie/dziecka 
dla celów związanych z organizacją konkursu „Mikrokosmos: ludzie, miejsca i wydarzenia 
powojennego Raciborza”. 

....................................................................................  
Data i podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego 


