
KARTA ZGŁOSZENIA 

Do II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego 

„Lubelskie. Smakuj życie!” na najlepszy film promujący region lubelski. 

 

Dane Uczestnika Konkursu: 

 

………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

………………………………………………… 

(adres do korespondencji) 

 

………………………………………………… 

(nr telefonu)  

 

………………………………………………… 

(adres e-mail)  

 

Wykaz filmów 

1. Kategoria: Film do 15 sekund: 

Tytuł filmu: ……………………………………………………………………………………….…. 

Czas trwania filmu: ………………………………………. 

Opis Pracy konkursowej: 

a) Krótki opis:………………..……………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Nazwa miejscowości w której został nakręcony film:…………………….………………………… 

 

c) Nazwa atrakcji turystycznych występujących w filmie:………………………………………….. 

 
2. Kategoria: Film od 15 sekund do 3 minut: 

Tytuł filmu: ……………………………………………………………………………………….…. 

Czas trwania filmu: ………………………………………. 

Opis Pracy konkursowej: 

a) Krótki opis:………………..……………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Nazwa miejscowości w której został nakręcony film:…………………….………………………… 

 

c) Nazwa atrakcji turystycznych występujących w filmie:………………………………………….. 
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ZGODA  

Rodzica / Osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika 

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego 

„Lubelskie. Smakuj życie!”. 

 

          …………………………………                 …………………………………………… 

                 (miejscowość, data)                                   (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego 

„Lubelskie. Smakuj życie” i akceptuję jego treść. Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są 

prawdziwe, a przesłaną przeze mnie Pracę konkursową wykonałem/łam osobiście, posiadam do niej 

wyłączne prawa i nie jest obciążona roszczeniami osób trzecich. Oświadczam również, że nie 

naruszyłem/am prawa wizerunku osób występujących na zgłoszonym do konkursu filmie, wykonanym 

przeze mnie w miejscach i obiektach dostępnych publicznie lub też w innych okolicznościach, ale za 

wiedzą i zgodą przedstawionych osób. Z chwilą przekazania Pracy konkursowej udzielam 

Województwu Lubelskiemu bezpłatnej licencji niewyłącznej na wielokrotne, nieograniczone w czasie 

korzystanie  

z przekazanego filmu w szczególności w celu informacji, promocji i realizacji Ogólnopolskiego 

Konkursu Filmowego „Lubelskie. Smakuj życie”.  Udzielenie licencji jest jednoznaczne z tym, iż 

przekazany film może zostać umieszczony na stronie internetowej oraz profilach społecznościowych 

(Facebook/Instagram) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz wykorzystywany 

w miejscach takich jak: stoiska targowe, festyny i inne imprezy masowe z zachowaniem praw 

autorskich. Licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji bezpośrednio związanych 

z zakresem udzielonej licencji szczegółowo określonych w Regulaminie Konkursu, w tym w 

szczególności  

w zakresie: rozpowszechniania filmu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych; utrwalania  

i zwielokrotniania filmu techniką cyfrową w nieograniczonej liczbie; wprowadzania filmu do pamięci 

komputera i zwielokrotniania każdą dostępną techniką. 

 

 

……………………………                                       …………………………………………… 

(miejscowość, data) Podpis Uczestnika konkursu / rodzica lub 

                                                                                     opiekuna prawnego, gdy Uczestnik jest  

                                                                                                 osobą niepełnoletnią     
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ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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) wyrażam dobrowolną zgodę na nieodpłatne 

przetwarzanie, w tym publikowanie przez Województwo Lubelskie na stronach internetowych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego(www.lubelskie.pl, www.promocja.lubelskie.pl) mojego 

wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem/wizerunku mojego dziecka wraz z jego imieniem i 

nazwiskiem, zarejestrowanych na zdjęciach i filmach wykonywanych podczas uroczystości związanej 

z wręczaniem nagród i wyróżnień w konkursie filmowym „Lubelskie Smakuj życie!” przez okres 5 lat, w 

celu promocji walorów i możliwości Województwa Lubelskiego. 

Niewyrażenie powyższej zgody nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w konkursie. 

 

 

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

(miejscowość, data)  

…….………….…………….………………... 

Podpis Uczestnika / rodzica lub opiekuna 

prawnego, gdy Uczestnik jest 

osobą niepełnoletnią 

 

 

     

ZGODA NA PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH  
 

 Na podstawie 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) wyrażam dobrowolną zgodę na publikację 

moich danych osobowych/mojego dziecka w postaci imienia i nazwiska, informacji o otrzymanej 

nagrodzie lub wyróżnieniu w konkursie filmowym „Lubelskie Smakuj życie!” przez okres 5 lat na 

stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie 

(www.lubelskie.pl, www.promocja.lubelskie.pl)w celu promocji walorów i możliwości Województwa 

Lubelskiego. 

Niewyrażenie powyższej zgody nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w konkursie. 

 

 

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

(miejscowość, data)  

…….………….…………….………………... 

Podpis Uczestnika / rodzica lub opiekuna 

prawnego, gdy Uczestnik jest 

osobą niepełnoletnią 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 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) zwane dalej „RODO”   informujemy, że: 

1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest 

Województwo Lubelskie reprezentowane przez Zarząd Województwa z siedzibą przy ul. Artura 

Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81 44 16 600, fax: 81 44 16 602, email: info@lubelskie.pl, 

www.lubelskie.pl. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się 

kontaktować pod adresem: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (adres e-mail: iod@lubelskie.pl). 

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit a) RODO – Pani/Pana zgoda na: 

 przetwarzanie Pani/Pana wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem, w tym publikację ich na 

stornach internetowych Administratora(www.lubelskie.pl,www.promocja.lubelskie.pl); 

 publikację Pani/Pana imienia i nazwiska oraz informacji o otrzymanej przez Panią/Pana 

nagrodzie lub wyróżnieniu w konkursie filmowym „Lubelskie Smakuj życie!”na stornach 

internetowych Administratora(www.lubelskie.pl, www.promocja.lubelskie.pl) 

b) art. 6 lit. e) RODO- wykonanie zadania w ramach sprawowania władzy publicznej w związku z 

art.11 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

tj. promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie zgodnie celami: przeprowadzenia 

procedury wyboru laureatów konkursu, przyznania nagród i wyróżnień w konkursie filmowym, 

informacji o autorze filmu, publikacji i promocji wydarzenia oraz filmów Uczestników konkursu, 

promocji walorów i możliwości Województwa Lubelskiego, archiwizacja. 

5. Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz 

podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora: operatorom pocztowym i kurierom, 

dostawcom systemów informatycznych i usług z zastrzeżeniem zapewnienia odpowiedniej ochrony 

danych osobowych.  

6. Podczas wręczania nagród będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia 

lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych.  

7. Dane będą przetwarzane przez okres trwania konkursu i przechowywane zgodnie  

z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia  

18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych25 lat, a następnie 
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dokumentacja zostanie przekazana do Archiwum Państwowego. Dane będą publikowane na 

stronach internetowych Administratora przez 5 lat. 

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres  

e-mail:promocja@lubelskie.pl w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz ich usunięcia w przypadkach wskazanych w RODO. 

10.  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. 

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 

w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Niewyrażenie zgody nie wpływa 

na możliwość udziału w konkursie. 

 

 

 


