
 
Załącznik nr 3 

 
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 

„ZDJĘCIE ROKU POWIATU SUSKIEGO 2021” 
 
 

Udzielam autorowi zdjęcia/zdjęć* : 

........................................................................................................................... 
imię i nazwisko autora 

oraz Organizatorowi konkursu fotograficznego “Zdjęcie roku Powiatu Suskiego” nieodwołalnego 
i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z moim/mojego dziecka* wizerunkiem, 
bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 
Zgoda obejmuje wykorzystanie i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego 
medium wyłącznie zgodnie z celami zamieszczonymi w regulaminie konkursu fotograficznego. 
Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych oraz że 
zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. 
 

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

imię i nazwisko 

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

miejscowość, data czytelny podpis 

 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informujemy, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego  w Suchej 
Beskidzkiej z siedzibą przy ul. Mickiewicza 27, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 33 812 08 33. 
2. Organizator będzie zbierał następujące dane: 
a) uczestników:  imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, wiek oraz 
wizerunek, 
b) opiekunów prawnych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, podpis, 
c) osób udzielających zgody na wizerunek: imię i nazwisko, podpis i wizerunek. 
3. Państwa dane są przetwarzane w celach związanych z organizacją konkursu fotograficznego w Bibliotece 
Suskiej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa o bibliotekach, ustawa o statystyce 
publicznej oraz przepisy wykonawcze. 
4. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do 
momentu złożenia pisemnego wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych. 
5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu 
oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych 
osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla 
których zostały zebrane. 
6. W sprawach spornych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału 
w wydarzeniu organizowanym przez Bibliotekę Suską im. dra Michała Żmigrodzkiego w Suchej Beskidzkiej 
z siedzibą przy ul. Mickiewicza 27, 34-200 Sucha Beskidzka. 
8. W celu zagwarantowania, że Państwa dane zawsze będą przetwarzane w sposób przejrzysty i zgodny 
z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Mogą Państwo skontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub zgłosić nieprawidłowości w przetwarzaniu danych, pisząc na 
adres e-mail: iod@sucha-beskidzka.pl 


