Załącznik Nr 1 do regulaminu konkursu
„Nowy Sącz – Miastem Kwiatów i Zieleni”

Karta zgłoszenia do Konkursu
„NOWY SĄCZ - MIASTEM KWIATÓW I ZIELENI”
Działając na podstawie § 3 ust. 2 Regulaminu konkursu „Nowy Sącz - Miastem Kwiatów
i Zieleni” zgłaszam przystąpienie do konkursu
Imię i nazwisko lub nazwa uczestnika konkursu:
..……………………………………………………………………………………………………………….
Dokładny adres zgłaszanego obiektu:

Nazwa osiedla:

……………………………………………………………

Nazwa ulicy: ……………………………………………

Nr domu/ mieszkania: ………………………….…

........................................................................................................................................
(nazwa przedmiotu objętego konkursem np. ogród przydomowy, balkon, teren zielony)

…..........................................
podpis osoby zgłaszającej

tel. kontaktowy….....................................
Adres e-mail: ……………………………..

*Załącznik: 5 zdjęć zgłaszanego obiektu.

Załącznik Nr 2 do regulaminu konkursu
„Nowy Sącz – Miastem Kwiatów i Zieleni”

Nowy Sącz, dnia …………….2019 r.
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU NOWY SĄCZ –MIASTEM
KWIATÓW I ZIELENI
o wyrażeniu zgody na udział w konkursie oraz o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich
praw majątkowych na Organizatora Konkursu
Ja, niżej podpisany………………………………………………………………, oświadczam,
(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu)

iż wyrażam zgodę na udział w konkursie pn.: „Nowy Sącz- Miastem Kwiatów i Zieleni”
i oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu, który akceptuję
i zobowiązuję się stosować do jego postanowień.
Świadoma(y) odpowiedzialności karnej wynikającej z tytułu naruszenia przepisów ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz.
1191 ze zm.), a także odpowiedzialności cywilnoprawnej oświadczam, że nadesłane na
Konkurs zdjęcia (w dalszej części jako: „Zdjęcia”) zostały zrobione przeze mnie
samodzielnie.
Jednocześnie oświadczam, że ww. Zdjęcia nie naruszają praw autorskich osób trzecich
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również dóbr
osobistych chronionych prawem. W przypadku takiego naruszenia, w stosunku do osób
trzecich będę ponosić wyłączną odpowiedzialność.
Oświadczam, iż z chwilą doręczenia Zdjęć Organizatorowi Konkursu, Organizator uzyskuje
licencję niewyłączną, upoważniającą Organizatora Konkursu do nieodpłatnego korzystania
z majątkowych praw autorskich do Zdjęć na następujących polach eksploatacji:
1) wykorzystania na stronie internetowej Organizatora Konkursu;
2) wystawienia Zdjęć w ramach wystawy pokonkursowej.
Oświadczam niniejszym, iż z chwilą ogłoszenia wyników konkursu i w przypadku gdy moje
Zdjęcia znajdą się wśród nagrodzonych zdjęć nieodpłatnie przenoszę na Organizatora
Konkursu- Urząd Miasta Nowego Sącza w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek
prawami osób trzecich:
I.
autorskie prawa majątkowe do Zdjęć na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie, zwielokrotnianie i przetwarzanie dowolną techniką, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową i na
dowolnym nośniku informacji, w dowolnej liczbie egzemplarzy,
2) wprowadzanie do obrotu oryginału i egzemplarzy, na których Zdjęcia zostały
utrwalone, w tym najem, dzierżawę oraz użyczenie oryginału lub egzemplarzy,
3) wprowadzanie do pamięci komputera, systemów operacyjnych, do sieci
teleinformatycznej i informatycznej (otwartych i zamkniętych),

4) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, reemitowanie
i odtwarzanie dowolną techniką, a także publiczne udostępnianie Zdjęć w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
5) nadanie za pomocą wizji,
6) dokonywanie przeróbek,
7) korzystanie lub rozporządzanie w całości lub dowolnych fragmentach,
8) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy.
II.

Prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Zdjęć ( w
tym m.in.: przeróbek, adaptacji, opracowań) na polach eksploatacji opisanych
w punkcie I. powyżej.

Ponadto oświadczam, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do Zdjęć i prawa
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do nich jest nieograniczone
terytorialnie ani czasowo. Organizator Konkursu- Miasto Nowy Sącz może wykorzystywać
Zdjęcia we wszystkich mediach, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej,
przez cały czas trwania praw majątkowych. Organizator Konkursu ma prawo udzielać
licencji do korzystania ze Zdjęć przez osoby trzecie na warunkach przez niego określonych,
jak również przenosić na osoby trzecie prawa autorskie majątkowe do Zdjęć. Upoważniam
również Organizatora Konkursu do wykonywania w moim imieniu autorskich praw
osobistych do Zdjęć, według potrzeb Organizatora Konkursu wynikających z przyjętego
przez Niego sposobu ich rozpowszechniania dla celów informacyjnych, promocyjnych bądź
komercyjnych, w szczególności do:
1) decydowania o sposobie oznaczenia lub pomijania autorstwa,
2) decydowania o rozpowszechnianiu całości lub części Zdjęć, samodzielnie lub
w połączeniu z innymi utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych;
jak również gwarantuję, iż jako twórca nie będę wykonywał autorskich praw osobistych do
Zdjęć w sposób ograniczający Organizatora Konkursu lub następców w jego uprawnieniach
w wykonywaniu praw przyznanych im mocą niniejszego oświadczenia.
Oświadczam, iż o ile w wypadku naruszenia powyższych oświadczeń jakakolwiek osoba
trzecia zgłosi roszczenia lub zarzuty wobec Organizatora Konkursu dotyczące eksploatacji
ww. utworów lub treści zgodnie z Regulaminem Konkursu lub niniejszym Oświadczeniem,
podejmę niezbędne kroki dla ochrony Organizatora przez takimi roszczeniami lub zarzutami,
zwolnię Organizatora Konkursu z odpowiedzialności oraz pokryję wszelkie koszty
Organizatora Konkursu powstałe z tego tytułu (w tym koszty zastępstwa prawnego) oraz
szkody i odszkodowania wynikające z takich roszczeń lub zarzutów.
W przypadku uzyskania jednego z premiowanych miejsc w Konkursie, zobowiązuję się w
terminie 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia ogłoszenia wyników konkursu do
dokonania wszelkich niezbędnych czynności, mających na celu skuteczne przeniesienie na
Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych do Zdjęć pod rygorem utraty prawa do
nagrody przewidzianej w Regulaminie Konkursu.
……………………………………………………………………………………
(miejscowość, data i podpis Uczestnika Konkursu)

Załącznik Nr 3 do regulaminu konkursu
„Nowy Sącz – Miastem Kwiatów i Zieleni”

Nowy Sącz, dnia …………….2019 r.
Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla
celów związanych z uczestnictwem, organizacją i przeprowadzeniem Konkursu pn.:
„Nowy Sącz- Miastem Kwiatów i Zieleni”
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016r. 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. Urz. UE. L z 2016 r. nr 119/1) oraz ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.),
Jako Uczestnik Konkursu pn. „ Nowy Sącz- Miastem Kwiatów i Zieleni” oświadczam, iż
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska,
adresu e-mail, nr telefonu kontaktowego oraz- w przypadku osiągnięcia premiowanego
miejsca w Konkursie przez Uczestnika, również: adresu zamieszkania (adresu
korespondencyjnego) przez Miasto Nowy Sącz w celach związanych z uczestnictwem,
organizacją i przeprowadzeniem ww. Konkursu, w tym również celem udostępnienia na
stronach internetowych Organizatora Konkursu informacji o wynikach konkursu i publikacji
zwycięskich prac w Konkursie wraz ze wskazaniem autorstwa. Oświadczam ponadto, iż
jestem świadoma/y, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do
realizacji ww. celów ( w tym wzięcia udziału w Konkursie).

…………………………………………………………
(miejscowość, data i podpis Uczestnika)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA KONKURSU DOT.
PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW ZWIĄZANYCH
Z UCZESTNICTWEM, ORGANIZACJĄ I PRZEPROWADZENIEM KONKURSU
PN. „ NOWY SĄCZ- MIASTEM KWIATÓW I ZIELENI”
Stosownie do obowiązków wynikających 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)
(Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1)
w dalszej części jako: „RODO”, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Nowego Sącza,
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz (w dalszej części jako: „Administrator”).
Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem wiadomości e-mail

wysłanej na adres: urząd@nowysacz.pl lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer:
18 443-53-08.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może
Pani/Pan się skontaktować za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres:
iod@nowysacz.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach, w oparciu
o podstawy prawne i w okresach wskazanych poniżej:
1) Cel: udział w organizowanym przez Administratora konkursie pn. „Nowy SączMiastem Kwiatów i Zieleni”
- dane osobowe: imię ,nazwisko, nazwa, adres e-mail, nr telefonu.
- podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO- tj. na podstawie wyrażonej przez
Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- okres przechowywania danych: 5 lat.
2) cel: publikacja zdjęć na stronach internetowych Administratora oraz wystawie
organizowanej przez Administratora
- dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa.
- podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO- tj. na podstawie wyrażonej przez
Panią/ Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- okres przechowywania danych: 5 lat.
3) cel: wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
wynikających z przepisów podatkowych
i rachunkowych:
- dane osobowe (dotyczy Uczestnika- laureata) : imię, nazwisko, NIP, adres
zamieszkania (adres korespondencyjny);
- podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO- tj. przetwarzanie ww. danych jest
niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych;
- okres przechowywania danych: do dnia upływu terminu przedawnienia.
4. Podanie przez Panią/ Pana wymaganych danych osobowych jest dobrowolne
i stanowi warunek udziału w Konkursie, co oznacza, iż odmowa podania przez
Panią/ Pana danych osobowych będzie równoznaczne z dobrowolną rezygnacją z
wzięcia udziału w konkursie.
5. Poza sytuacjami określonymi w punkcie 3. Ppkt 2 powyżej i w zakresie tam
wskazanym, Pani/ Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom,
oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do danych (Art. 15 RODO);
2) żądania sprostowania i/lub uzupełnienia (aktualizacji) danych (Art. 16 RODO);
3) żądania usunięcia danych (Art.17 RODO), przetwarzanych na podstawie Pani/Pana
zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane
osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu
okresu archiwizacji;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych (Art. 18 RODO);
8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych (Art. 21 RODO), bowiem przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w
oparciu o Art. 6 ust.1 1 lit. a) oraz c) RODO.
9. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie
Art. 6 ust.1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie uprzednio wyrażonej zgody, do momentu jej cofnięcia.
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
11.W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
12. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

……………………………………………………………….
(miejscowość, data i podpis Uczestnika)

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej

