Załącznik nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KONKURS FOTOGRAFICZNY „POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI”
Formularz należy dołączyć do pracy konkursowej w formie skanu podpisanego i wypełnionego czytelnie dokumentu na adres:
pbo@um.poznan.pl lub w formie oryginału osobiście (pl. Kolegiacki 17, p.202) bądź drogą pocztową na adres: Gabinet
Prezydenta, Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „konkurs
fotograficzny PBO”. Tytuły przekazanych zdjęć konkursowych (plików) powinny być zgodne z tytułem pracy, w której skład
wchodzą.

kategoria wiekowa

szkoła
podstawowa klasy
3-5

szkoła
podstawowa klasy
6-8

szkoła
ponadpodstawowa

zaznacz „X”
1.

tytuł/y pracy
Uczestnik może złożyć
maksymalnie 5 prac
konkursowych (zdjęć) – 5
różnych inwestycji/projektów
PBO
W ramach jednej pracy
konkursowej można zgłosić
maksymalnie 1 zdjęcie

lokalizacja:
2.

lokalizacja:
3.

lokalizacja:
4.

lokalizacja:
5.

lokalizacja:
imię i nazwisko Uczestnika
Konkursu
adres e-mail / numer telefonu
do kontaktu1

nazwa i adres szkoły

dane kontaktowe do
nauczyciela

dotyczy Uczestników Konkursu, którzy ukończyli 18 rok życia. Proszę o podanie co najmniej jednej formy kontaktu
w celu powiadomienia Pani/Pana o wynikach konkursu.
1

klasa

wiek
Uczestnika
Konkursu

forma zgłaszanej pracy (płyta
CD, mail itp.)
imię i nazwisko
rodzica/opiekuna prawnego2
Adres e-mail / numer telefonu
rodzica/opiekuna prawnego do
kontaktu3

2

dotyczy Uczestników Konkursu, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

dotyczy Uczestników Konkursu, którzy nie ukończyli 18 roku życia. Proszę o podanie co najmniej jednej formy
kontaktu w celu powiadomienia Pani/Pana o wynikach konkursu.
3

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Oświadczenia i zgody – osoba niepełnoletnia
część dla rodziców/opiekunów prawnych Uczestników Konkursu, który nie ukończył 18 roku życia

Oświadczam,
że
jako
rodzic/opiekun
prawny
swojego
dziecka/podopiecznego
........................................................................................................ (imię i nazwisko) biorącego udział w konkursie
fotograficznym organizowanym przez Miasto Poznań pn. „Poznański Budżet Obywatelski” wyrażam zgodę na jego
uczestnictwo w tym przedsięwzięciu oraz oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu, który akceptuję
oraz z treścią pracy konkursowej mojego dziecka/podopiecznego. Oświadczam, że dane podane w formularzu
zgłoszeniowym są prawdziwe i aktualne.
Oświadczam, że wszystkie osoby, których wizerunek widnieje na pracy konkursowej mojego
dziecka/podopiecznego wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora Konkursu (Miasto
Poznań) w szczególności dla celów promocyjnych i marketingowych, na zgłoszenie pracy konkursowej do Konkursu
i jej publiczne udostępnianie.
Oświadczam, że mojemu dziecku/podopiecznemu przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do pracy
konkursowej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich, w tym w szczególności
praw własności intelektualnej i dóbr osobistych. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami
wobec Organizatora wynikającymi z ewentualnych naruszeń ww. praw, zobowiązuję się do podjęcia na swój koszt
wszelkich kroków faktycznych i prawnych zapewniających Organizatorowi należytą ochronę przez takimi
roszczeniami, w szczególności zobowiązuję się wstąpić w miejsce Organizatora lub w przypadku braku takiej
możliwości – przystąpić po stronie Organizatora do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Organizatorowi
i zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń wysuwanych przez podmioty trzecie. W zakresie niniejszego
oświadczenia ponoszę względem Organizatora pełną odpowiedzialność odszkodowawczą obejmująca
w szczególności szkodę bezpośrednią, koszty pomocy prawnej świadczonej w celu obrony interesów Organizatora
oraz równowartość świadczeń spełnionych przez Organizatora w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich.
Z chwilą zgłoszenia prac konkursowych do Konkursu, udzielam Organizatorowi w imieniu mojego
dziecka/podopiecznego nieodpłatnie nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji niewyłącznej (z możliwością
udzielania sublicencji) na korzystanie z prac konkursowych na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy
konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
wprowadzanie pracy konkursowej do pamięci komputera oraz sieci multimedialnych;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono – wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej w sposób inny niż określony w pkt. 2) – publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy
konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
poprzez publikację w prasie, udostępnianie pracy konkursowej w sieci „Internet” (w szczególności na stronach
internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora), jak również techniką webcastingu, simulcastingu,
videocastingu oraz wszelkich innych form transmisji internetowej oraz rozpowszechniania za pośrednictwem sieci
telefonicznych (w sieciach stacjonarnych lub komórkowych), w szczególności za pomocą: telefonu komórkowego
(w tym także WAP) i urządzeń cyfrowych (np.: VOD, PPV, komputery osobiste i inne);
4) prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia pracy konkursowej w całości lub w części, jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie;

5) prawo do wykorzystania pracy konkursowej m.in. w środkach reklamy internetowej, reklamy zewnętrznej
(Outdoor), materiałach reklamowych nieprzeznaczonych do prezentacji w mediach (BTL), plakatach, ulotkach
reklamowych, broszurach itd., prawo do wykorzystywania pracy konkursowej w celach informacyjnych,
promocyjnych i marketingowych Organizatora.

…………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
Uczestnika Konkursu

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu na
publikację danych osobowych

Wyrażam zgodę* na publikację danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w postaci: imienia
i nazwiska, wieku, szkoły do której uczęszcza, w związku z podaniem do publicznej wiadomości
wyników Konkursu oraz prezentacją prac konkursowych, w szczególności na stronach internetowych:
www.budzet.um.poznan.pl oraz www.poznan.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
* Brak wyrażenia zgody jest równoznaczny z niemożliwością udziału w Konkursie.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Administratorem danych osobowych moich i mojego dziecka/podopiecznego jest Prezydent Miasta Poznania,
z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub
pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, f RODO w jednym lub w kilku z poniżej określonych
celów:
1)

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z ustawy
o samorządzie gminnym i uchwałą Nr Nr XLIII/754/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021
w sprawie zasad i trybu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022, którym jest organizacja konkursu
fotograficznego „Poznański Budżet Obywatelski” w celu promocji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego,

2)

realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności takich jak ustalenie lub
dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami,

Dane po zrealizowaniu celu dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane
przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących
u Administratora.
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
3) żądania usunięcia danych, gdy:
a) dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
a) osoby te kwestionują prawidłowość danych,
b) przetwarzane są niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia, organizacji i wzięcia udziału w Konkursie
fotograficznym „Poznański Budżet Obywatelski”.
W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Odbiorcami danych moich i mojego dziecka/podopiecznego, będą podmioty upoważnione do odbioru danych
osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się
obsługą informatyczną Administratora.

…………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika
Konkursu

