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KARTA ZGŁOSZENIA 

DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „LAS I MOKRADŁA” 

W RAMACH PROJEKTU LIFE13 NAT/PL/000032 

„W ZGODZIE Z NATURĄ – LIFE+ DLA LASÓW JANOWSKICH” 

 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU 

1. Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………… 

2. Adres: ……………………………………………………………………………………… 

3. Numer telefonu: …………………………………………………………………………… 

4. Adres e-mail: …………………………………………………………………….………… 

5. Szkoła: ………………………………………………………………...…………………… 

 

TYTUŁY ZDJĘĆ I KRÓTKI KOMENTARZ 

(w części opisowej na karcie zgłoszenia powinna znaleźć się szczegółowa lokalizacja miejsca 

(nazwa miejscowości, rejon, charakterystyczny punkt odniesienia) – celem identyfikacji) 

1. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…. 

3. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...……. 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że jestem autorem nadesłanych zdjęć oraz że nie naruszam jakichkolwiek praw 

osób trzecich oraz obowiązujących przepisów prawa. Akceptuję, że udział w konkursie jest 

jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych prac 

konkursowych przez organizatora – Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie. 

 

..................................................................................... 
(miejscowość, data, podpis) 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

Ja, niżej podpisana/y .................................................................................................., jako przedstawiciel 

ustawowy nieletniej/go .............................................................................................., wyrażam zgodę na 

jej/go udział w konkursie fotograficznym „Las i Mokradła” na zasadach określonych  

w regulaminie niniejszego konkursu. 

 

..................................................................................... 
(miejscowość, data, podpis) 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja, niżej podpisana/y .................................................................................................................................... ............... 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka i niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych mojego niepełnoletniego dziecka ............................................................................................... 

(imię/imiona, nazwisko dziecka) 

biorącego udział w konkursie „Las i mokradła”, realizowanym w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032  

„W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a 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. – zwanym dalej „RODO”. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowany o tym, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie  

z siedzibą w Lublinie przy ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin, tel. 81 71 06 500, fax 81 71 06 501,  

e-mail: sekretariat.lublin@rdos.gov.pl. 

2. Szczegółowe dane kontaktowe do przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  

w Lublinie dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://lublin.rdos.gov.pl/kontakt. 

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Lublinie: iod.lublin@rdos.gov.pl. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000032 „W zgodzie  

z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

w szczególności udokumentowania konkursu „Las i mokradła” oraz ich promocji. 

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest 6 ust. 1 lit a RODO. 

6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione organom właściwym, które są do tego uprawnione, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

7. Podane przeze mnie dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z wytycznych 

ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków  

w ramach Programu LIFE+. 

8. Posiadam prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Podanie przeze mnie danych osobowych jest niezbędne dla celów sprawozdawczości, archiwizacji, 

rozliczenia wydatków w ramach Projektu, o którym mowa w pkt. 4. 

10. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

12. Administrator danych osobowych nie planuje przetwarzania zebranych ode mnie danych osobowych  

w innym celu niż zostaną one zebrane. 

 

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

(miejscowość, data) 

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

(podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

mailto:sekretariat.lublin@rdos.gov.pl
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ZGODA NA WYKORZYSTANIE TWÓRCZOŚCI DZIECKA 

 

Ja, niżej podpisana/ny ................................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka i niniejszym wyrażam nieodpłatną, 

nieograniczoną w czasie i co do terytorium zgodę dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie  

z siedzibą w Lublinie przy ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin, na umieszczenie i publikowanie prac 

fotograficznych mojego niepełnoletniego dziecka ..................................................................................................... 

(imię/imiona, nazwisko dziecka) 

celem rozwijania zainteresowań fotograficznych i podnoszenia świadomości ekologicznej młodego pokolenia  

w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na stronach internetowych projektu 

http://janowskie.rdos.lublin.pl, na stronie facebookowej projektu https://www.facebook.com/lifelasyjanowskie/, 

w wydawnictwach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie oraz na wystawach fotografii 

nadesłanych do konkursu „Las i mokradła”. 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, przeróbkę, łączenie i powielanie wykonanych prac 

fotograficznych za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności Internetu. Przeniesienie niniejszego 

zezwolenia na osobę trzecią nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność. 

 

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

(miejscowość, data) 

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

(podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

Ja, niżej podpisana/ny ................................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka i niniejszym wyrażam nieodpłatną, 

nieograniczoną w czasie i co do terytorium zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie  

z siedzibą w Lublinie przy ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin na umieszczenie i publikowanie zdjęć 

zawierających wizerunek mojego niepełnoletniego dziecka ...................................................................................... 

(imię/imiona, nazwisko dziecka) 

zarejestrowanych podczas wystaw fotografii nadesłanych do konkursu „Las i mokradła”, realizowanych  

w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w szczególności podczas wystaw/y fotografii, na stronach 

internetowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie www.rdos.lublin.gov.pl, stronach 

internetowych Projektu http://janowskie.rdos.lublin.pl oraz stronie facebookowej Projektu 

https://www.facebook.com/lifelasyjanowskie/. 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, przeróbkę, łączenie i powielanie wykonanych zdjęć  

w formie cyfrowej i analogowej za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności prasy i Internetu. 

Przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność. 

 

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

(miejscowość, data) 

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

(podpis rodziców/opiekunów prawnych) 
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