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Rodzinny Konkurs Fotograficzny 
Regulamin 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Z APARATEM W PRZESZŁOŚĆ” 

(dalej jako: „Regulamin”) 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorami Konkursu Fotograficznego „Z aparatem w przeszłość” (dalej jako: 

„Konkurs”) jest Jadowskie Stowarzyszenie Historyczne z siedzibą w Jadowie, 

ul. Nauczycielska 2, 05-280 Jadów, KRS 0000846798, NIP: 1251706761, REGON: 
386346676 zwane dalej: „Organizatorem”. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursu są: Marek Suchocki, Karolina 

Matlińska, Sylwia Tryc, Sara Latocha. 

3. Celem Konkursu jest ukazanie zmian, jakie zaszły w Jadowie w minionych latach 

z perspektywy mieszkańców miasta. Zamiarem Organizatorów jest pozyskanie 

i zaprezentowanie historycznych oraz współczesnych fotografii ukazujących różne 

oblicza i obiekty Jadowa przynajmniej pięćdziesiąt lat temu i współcześnie. Konkurs 

pomoże uwrażliwić uczestników na historię ich rodzin i całego regionu. Ponadto celem 

konkursu jest integracja międzypokoleniowa. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

5. Uczestnikiem Konkursu może być tylko osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące 

warunki: 

a. ukończyła 18 (osiemnaście) lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych 

lub ukończyła 13 (trzynaście) lat i posiada pisemną zgodę rodziców (opiekunów 

prawnych) na udział w Konkursie; 

b. zapoznała się z brzmieniem niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego treść; 

c. wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych na zasadach określonych 

w Regulaminie lub jej rodzice (opiekunowie prawni) wyrazili zgodę 

na przetwarzanie tych danych 

zwana dalej jako: „Uczestnik”. 
6. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące członkami Komisji Konkursowej. 

7. Aby wziąć udział w Konkursie, niezbędne jest przesłanie na adres mailowy 

muzeum.jadow@gmail.com lub dostarczenie do Muzeum Regionu Jadów w terminie 

do 14 maja 2022 do godz. 19:00 pary zdjęć, z których jedno (archiwalne) przedstawia 

osobę (osoby) lub obiekt sfotografowany na terenie gminy Jadów do roku 1972 włącznie, 

a drugie (współczesne) – tę samą osobę (osoby)/inną osobę (osoby) lub obiekt 

sfotografowane w tym samym miejscu (możliwie z tej samej perspektywy) w roku 2022 
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(dalej jako: „Praca Konkursowa”), zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym 

Regulaminie. 

8. Orientacja kadru (pion/poziom) Pracy Konkursowej powinna być taka sama dla każdej 

pary zdjęć, zarówno archiwalnego, jak i współczesnego. 

9. Praca Konkursowa stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2021, poz. 1062 z późn. zm., dalej 

jako: „Ustawa”). W zgłoszeniu należy opisać obiekt, który przedstawia zdjęcie, przybliżony 

(prawdopodobny) rok jego wykonania. Fotografie nie powinny pozostawiać wątpliwości 

co do miejsca ich wykonania. 

10. Praca Konkursowa: 

a. jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika; 

b. nie prezentuje treści powszechnie uznanych za obelżywe, sprzeczne z prawem 

bądź dobrymi obyczajami, jak również zachowań niebezpiecznych 

lub obscenicznych; 

c. nie nawołuje ani nie promuje przemocy, nietolerancji oraz postaw, o których 

mowa w pkt b) powyżej, 

d. nie narusza praw osób trzecich, w szczególności Uczestnik oświadcza, że posiada 
zgodę na wykorzystanie wizerunku osób zamieszczonych na fotografii 

jak i wskazanie ich imienia i nazwiska. 

11. Konkurs nie jest definiowany jako jakakolwiek gra losowa, której wynik zależy od 

przypadku, ani zakład wzajemny, których zasady organizacji określa Ustawa z dnia 

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2020, poz. 2094 z późn. zm.). 

12. Organizatorzy są przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 § 1 oraz 921 § 3 Ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.). 

13. Konkurs jest organizowany i przeprowadzany wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

§ 2 

Przebieg Konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się w 3 maja 2022 r. z chwilą opublikowania przez Organizatorów na 

stronie konkursowej dostępnej pod adresem: www.jsh.org.pl (dalej jako: „Strona 

Konkursowa”) informacji o Konkursie oraz treści Regulaminu. 

2. Pracę Konkursową należy przesłać na adres mailowy: muzeum.jadow@gmail.com 

lub dostarczyć do Muzeum Regionu Jadów lub do Biblioteki w Jadowie (Jadów, plac 

Dreszera 17). 

3. Termin nadsyłania fotografii upływa 14 maja 2022 r. o godzinie 19:00. Prace Konkursowe 

przekazane Organizatorom w inny sposób, jak również po upływie wskazanego terminu, 

nie zostaną uwzględnione w Konkursie. 

4. Wraz z Pracą Konkursową, Uczestnik zobowiązany jest przesłać skan wypełnionego 

zgłoszenia do Konkursu wraz z niezbędnymi zgodami, według wzoru wskazanego 

w Załączniku nr 2 niniejszego Regulaminu. Wzór do pobrania znajduje się na Stronie 

Konkursowej. 

5. Każdy Uczestnik może przysłać dowolną liczbę Prac Konkursowych. 

6. Niedopuszczalny jest fotomontaż przesyłanych prac. Dozwolone jest wyłącznie dokonanie 

przez Uczestnika obróbki nadsyłanych na Konkurs zdjęć w zakresie kolorystyki, jasności, 

kontrastu, balansu bieli oraz retuszu uszkodzeń starych fotografii. Organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo do dalszej ich korekty w tych zakresach, a także do zmian 

kadrowania. 

http://www.jsh.org.pl/
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7. Uczestnik powinien nadesłać prace konkursowe w następującej postaci: 

8. xcdxc 

a. zdjęcia archiwalne powinny być zeskanowane przez Uczestnika w wielkości 

oryginału (w skali 1:1) i zapisane w formacie JPG lub TIFF, w rozdzielczości nie 

mniejszej niż 300 DPI, 

b. zdjęcia współczesne powinny być zapisane w formacie JPG lub TIFF, przy czym 

wymiar ich krótszego boku nie może być mniejszy niż 1800 pikseli, przy 

rozdzielczości nie mniejszej niż 300 DPI. 

9. Uczestnikowi, który dostarczy do Muzeum lub Biblioteki fizyczne zdjęcia – po ich 

zeskanowaniu (najpóźniej w dn. 14 maja 2022) zostaną one zwrócone.  

10. Organizatorzy mają prawo odrzucenia z Konkursu zdjęć, które nie spełniają wymagań 

formalnych i technicznych, określonych w Regulaminie, jak również Prac Konkursowych 

niezgodnych z prawem, z dobrymi obyczajami, tematyką Konkursu lub takich, których 

zawartość skutkuje uzasadnionymi podejrzeniami, że ich autorem nie jest Uczestnik. 

11. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób usiłuje zakłócić bądź zakłóca przebieg 

Konkursu, w szczególności podejmuje próbę nieuczciwego wpływania na jego wynik, jak 

również postępuje niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, zostaje wykluczony 
z Konkursu przez Organizatorów ze skutkiem natychmiastowym. 

12. W sytuacji, gdy wykluczony Uczestnik Konkursu, o którym mowa w ust. 11 powyżej, jest 

jego laureatem bądź wyróżnionym, przysługującą mu dotychczas nagrodę bądź 

wyróżnienie otrzymuje następny w kolejności Uczestnik wybrany przez Komisję 

Konkursową. 

§ 3 

Komisja Konkursowa 

1. Wyboru zwycięskich prac konkursowych dokona powołana przez Organizatorów Komisja 

2. Konkursowa, zwana dalej jako: „Komisja Konkursowa”. 

3. Głównymi kryteriami oceny, którymi w wyborze będzie kierować się Komisja 

Konkursowa, są: 

a. tożsamość miejsca wykonania konkursowego zdjęcia współczesnego 

z archiwalnym, 

b. wierność odtworzenia kadru i umieszczenia w nim osoby (osób), 

c. unikatowość i wartość historyczna fotografii. 

4. Komisja Konkursowa nadzoruje prawidłowość organizacji i przebiegu Konkursu. 

5. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze najlepszych Prac 

Konkursowych. Jednocześnie Komisja Konkursowa uprawniona jest do różnej oceny 

obiektywnie podobnych do siebie Prac Konkursowych. 

6. Ocenie Komisji Konkursowej podlegają jedynie fotografie przedstawione zgodnie 

z postanowieniami Regulaminu. 

§ 4 

Nagrody 

1. Komisja Konkursowa przyzna nagrody i wyróżnienia. 

2. Komisja konkursowa stosować będzie następujące kryteria: jakość i umiejętności 

fotograficzne współcześnie wykonanych zdjęć, zgodność i precyzja w kadrowaniu oraz 

kreacja fotograficzna, wartość historyczna fotografii archiwalnych, oryginalność pomysłu. 
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3. Wyniki rozstrzygnięcia Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatorów w trakcie Nocy 

Muzeów i Bibliotek 2022 w dniu 14 maja 2022. 

4. Nagrody i wyróżnienia zostają przyznane laureatom osobiście, w trakcie uroczystości 

określonej w ust. 2 powyżej. W przypadku nieobecności laureata nagroda oraz dyplom 

zostaną doręczone w późniejszym terminie.  

5. Laureat nie może przenieść przysługującego mu prawa do otrzymania nagrody bądź 

wyróżnienia na rzecz osoby trzeciej. Laureat nie ma także możliwości zamiany nagrody 

bądź wyróżnienia na ekwiwalent pieniężny. 

6. Organizatorzy są zobowiązani do weryfikacji danych osobowych laureatów oraz wydania 

przysługujących im nagród oraz wyróżnień w terminie wskazanym 

w ust. 2 powyżej. 

7. Organizatorzy informują, że Laureaci otrzymujący nagrody w Konkursie są zwolnieni 

z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 

1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) z uwagi na prowadzenie Konkursu z dziedziny kultury 

i sztuki. 

 

§ 5 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu oraz rozstrzygnięć Konkursu mogą być 

składane w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Konkursu 

za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany adres mailowy: 

muzeum.jadow@gmail.com. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje 

data jej wpływu na niniejszą skrzynkę mailową. 

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres mailowy 

Uczestnika, jak również przedstawione przez niego żądanie i opis przyczyny reklamacji 

wraz z uzasadniającymi ją okolicznościami. 

3. Reklamacja rozstrzygana jest w terminie 30 dni kalendarzowych od jej prawidłowego 

złożenia. Decyzja Organizatorów co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 

4. Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatorów o rozstrzygnięciu złożonej przez 

niego reklamacji na podany w niej adres mailowy. 

5. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 3 powyżej nie będą 

rozpatrywane. 

§ 6 

Prawa autorskie 

1. Przesłanie przez Uczestnika Pracy Konkursowej uznaje się za jednoczesne złożenie przez 

niego oświadczenia, iż posiada on pełne prawo do dysponowania zgłoszoną do Konkursu 

Pracą Konkursową, w tym wchodzącym w jego zakres materiałem i treścią, jak również 

przetwarzania wizerunku postaci uwiecznionych na fotografiach. 

2. Uczestnik ponosi całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek 

roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatorów, a zgłoszonych w związku 

z nadesłaną przez niego Pracą Konkursową oraz za ewentualne naruszenia praw osób 

trzecich wywołane zgłoszeniem Pracy Konkursowej. 
3. Poprzez przystąpienie do Konkursu i przesłanie Pracy Konkursowej wraz 

ze zgłoszeniem, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu, Uczestnik oświadcza, że udziela 
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Organizatorom – z dniem przesłania Pracy Konkursowej - niewyłącznej licencji 

na korzystanie z Pracy Konkursowej w zakresie: 

a. rozpowszechniania Pracy Konkursowej poprzez jej publiczne wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym, w szczególności poprzez stworzenie ogólnodostępnej prezentacji 

multimedialnej, oraz wykorzystanie w publikacjach promocyjnych Konkursu, 

w mediach administrowanych przez Organizatorów, 

b. udostępniania Pracy Konkursowej w mediach społecznych, na profilach 

administrowanych przez Organizatorów. 

4. Organizatorzy zobowiązani są do umożliwienia Uczestnikowi realizacji przysługujących 

mu autorskich praw osobistych, o których mowa w art. 16 Ustawy, w tym prawa 

do autorstwa utworu oraz prawa do oznaczania utworu swoim nazwiskiem 

lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Konkursu, o której mowa w § 2 ust. 1 

powyżej. 

2. Nadesłanie Prac Konkursowych wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w § 2 ust. 4 

Regulaminu, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Materiały reklamowe stworzone na potrzeby promocji Konkursu mają charakter 

informacyjny. W przypadku wystąpienia różnic w treści materiałów reklamowych 

i Regulaminu, za wiążące uważa się brzmienie Regulaminu. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Konkursu oraz prawo do zmiany 

treści Regulaminu w każdym czasie. Dopuszcza się również możliwość niedokonania 

wyboru laureatów Konkursu i, w konsekwencji, nieprzydzielenia nagród określonych 

w § 4 ust. 1 Regulaminu. 

5. Niniejsze zmiany uważa się za dokonane i wiążące z chwilą ich opublikowania na Stronie 

Konkursowej. Do zgłoszeń konkursowych dokonanych przez Uczestników przed zmianą 

Regulaminu, stosuje się jego treść obowiązującą w dniu dokonania zgłoszenia. 

6. Załącznikami stanowiącymi integralną część Regulaminu są 

a. Załącznik nr 1 - klauzula informacyjna dotycząca zakresu i sposobu przetwarzania 

danych osobowych, 

b. Załącznik nr 2 – wzór zgłoszenia Uczestnika Konkursu. 

7. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku 

z  organizowaniem i uczestnictwem w Konkursie jest prawo polskie. Zaistniałe 

w zakresie realizacji postanowień Regulaminu spory rozstrzyga sąd właściwy miejscowo 

dla siedziby Jadowskiego Stowarzyszenia Historycznego.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Fotograficznego „Z aparatem w przeszłość” 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Z APARATEM W PRZESZŁOŚĆ” 

(dalej jako: „Konkurs”) 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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.2016.119.1 z późn. zm., dalej jako: „RODO”), informujemy, że: 

I. DANE ADMINISTRATORA 

Administratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest 
Jadowskie Stowarzyszenie Historyczne z siedzibą w Jadowie przy ul. Nauczycielskiej 2, 05-280 
Jadów, KRS 0000846798, NIP: 1251706761, REGON: 386346676 (dalej jako: „Administrator”). 

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorami 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: muzeum.jadow@gmail.com 
lub pisemnie na wskazany adres siedziby Administratora. 

II. CELE, PODSTAWY I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika Konkursu jest art. 6 ust. 1 pkt a) 
RODO, tj. przetwarzanie danych osobowych osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Dane osobowe rodziców 
(opiekunów prawnych) uczestników Konkursu nieposiadających pełnej zdolności 
do czynności prawnych przetwarzane są na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
– Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – w związku z 
prawnie uzasadnionym interesem Administratora, polegającym na konieczności wyrażenia przez 
rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika na jego udział w Konkursie. 

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach oraz zakresie: 

1. realizacji Konkursu aż do momentu rozpoczęcia rozstrzygania Konkursu na podstawie 

udzielanej zgody przez okres do rozpoczęcia rozstrzygania Konkursu (w zakresie imienia, 

nazwiska lub pseudonimu podanego przy publikacji Pracy Konkursowej); 

2. rozstrzygnięcia Konkursu, wyłonienia Laureatów i przeprowadzenia rozdania Nagród 
na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przez okres od rozpoczęcia 

rozstrzygania i następnie rozdania Nagród (w zakresie imienia, nazwiska, pseudonimu, 

numeru telefonu, adresu do doręczeń); 

3. poinformowania o wygranej w mediach (w tym w mediach społecznościowych) - 

(w zakresie imienia, nazwiska, pseudonimu); 

4. organizacji późniejszych wystaw i prezentacji prac (w zakresie imienia, nazwiska, 

pseudonimu); 

5. rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Konkursu 

na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przez 3 lata od zakończenia 

Konkursu (w zakresie danych wskazanych z zgłoszeniu reklamacji). 
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III. ODBIORCY DANYCH 

Dane uczestnika Konkursu oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) mogą być przekazywane 
organom publicznym i podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów 
prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratorów 
i którym te dane są w związku z tym powierzane, w szczególności dostawcom usług 
zaopatrujących Administratorów w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, w tym ich 
upoważnionym pracownikom i współpracownikom. 

IV. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

Uczestnikowi Konkursu oraz jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo żądania 
od Administratorów: 

a) dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii; 

b) kopii uprzednio dostarczonych danych osobowych i przekazania jej uczestnikowi 

konkursu, jego rodzicom (opiekunom prawnym) lub innemu wskazanemu podmiotowi w 

powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie; 

c) sprostowania przedstawionych danych osobowych, gdy są nieaktualnie, niekompletne lub 

nieprawidłowe; 
d) usunięcia powierzonych danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 RODO; 

e)  ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w art. 18 RODO; 

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00). 

Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do: 

a) wniesienia do Administratorów sprzeciwu z przyczyn związanych ze swoją szczególną 

sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych 

interesów Administratorów; 

b) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

V. POZOSTAŁE INFORMACJE 

Przekazanie Administratorom danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania 
uniemożliwia udział w Konkursie. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób 
zautomatyzowany i nie dokonuje ich profilowania. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Fotograficznego „Z aparatem w przeszłość” 

 

Formularz zgłoszenia do konkursu fotograficznego „Z aparatem w przeszłość” 

 

Imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki: _________________________________________________ 

Adres e-mail/nr telefonu: __________________________________________________________________ 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem (dalej: „Regulamin”) konkursu 
pt. „Z aparatem w przeszłość” (dalej: „Konkurs”), organizowanym przez Jadowskie 
Stowarzyszenie Historyczne (dalej: „Organzator). Oświadczam również, że zapoznałem/-am się z 
zasadami przetwarzania przez Organizatorów Konkursu danych osobowych opisanych 
w klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu (dalej jako „Klauzula 
Informacyjna”). Oświadczam, że zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w Klauzuli 
Informacyjnej. 

 

 

 

Data: 

_________________________________ 

Podpis: 

_________________________________ 
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Imię rodzica/opiekuna:  ________________________________________________________________ 

Nazwisko rodzica/opiekuna: __________________________________________________________ 

Adres e-mail: ____________________________________________________________________________ 

Telefon kontaktowy: ____________________________________________________________________ 

 

 

ZGODA RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA 

W KONKURSIE „Z APARATEM W PRZESZŁOŚĆ” 

ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja, niżej podpisana/y ________________________________________ (dane rodzica/opiekuna) wyrażam 
zgodę na udział ________________________________________ (dane uczestnika/-czki) pozostającej/ego pod 
moją opieką prawną w konkursie fotograficznym „Z aparatem w przeszłość” (dalej: „Konkurs”), 
organizowanym przez Jadowskie Stowarzyszenie Historyczne (dalej; „Organizator”). 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y z zasadami przetwarzania danych 
osobowych, które zostały wskazane w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 
do regulaminu Konkursu (dalej: „Klauzula Informacyjna”), oraz wyrażam zgodę 
na przetwarzanie podanych przeze mnie danych, jak i danych 
__________________________________________________ (dane uczestnika/-czki) przez Organizatorów 
Konkursu, na zasadach określonych w Klauzuli Informacyjnej. 

 

 

Data: 

_________________________________ 

Podpis: 

_________________________________ 

 


