KARTA ZGŁOSZENIOWA
„Zakochani w Aleksandrowie Kujawskim”
Imię i nazwisko autora

Wiek autora

Adres mailowy

Nr telefonu kontaktowego

Tytuł i nr zdjęci
Miejsce wykonania zdjęcia, krótki opis co przedstawia
zdjęcie.

Oświadczenie o posiadaniu i zrzeczeniu się praw autorskich dla zgłoszonych zdjęć *
Ja niżej podpisany zapoznałem się z Regulaminem Konkursu, który rozumiem i w pełni akceptuję.
Jednocześnie zaświadczam, że zdjęcia zgłoszone przeze mnie na Konkurs są mojego autorstwa, jednocześnie zrzekam
się praw autorskich do zgłoszonych zdjęć na rzecz organizatorów. Zgadzam się na nieodpłatne wykorzystywanie moich
zdjęć dla promocji miasta i regionu w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w
dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.

....................................................

.....................................................

Miejscowość , data

Czytelny podpis

Oświadczenie
Oświadczam, że prawa osób portretowanych na zdjęciach zgłoszonych do Konkursu zostały wyjaśnione i
osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie zdjęć je przedstawiających również dla celów
reklamowych Konkursu. Przyjmuję także na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, których przedmiotem
byłyby nadesłane przeze mnie zdjęcia, a które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu.

....................................................
Miejscowość , data

.....................................................
Czytelny podpis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu *
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 119 z 04.05.2016 wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb ww. konkursu. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury, ul. Parkowa 3,
87-700 Aleksandrów Kujawski. Zapoznałem się z informacją dotycząca administratora danych i zasad przetwarzania moich danych
dostępnych na stronie http://mckak.nbip.pl/mckak/ Dane podaję dobrowolnie, wiedząc że przysługuje mi prawo wglądu i ich edycji.

…............................................
Miejscowość , data

* W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie i zgodę podpisuje opiekun lub rodzic.

…...........................................
Czytelny podpis

