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REGULAMIN KONKURSU  pt. „Jak zmienia się wielkopolska wieś?”   

 

§ 1  
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs               
pt. „Jak zmienia się wielkopolska wieś”, zwanego dalej: „Konkursem”. Konkurs jest częścią 
obchodów 65 – lecia Szkoły Rolniczej w Marszewie. 

2. Konkurs polega na wykonaniu pracy konkursowej w formie fotografii lub pracy graficznej  
przedstawiającej zmiany jakie zaszły w ostatnich 65 latach na wielkopolskiej wsi.  

3. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, zwany 
dalej: „Organizatorem” lub „ZS CKR w Marszewie”.  

4. Partnerem Konkursu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział 
Regionalny w Poznaniu, zwana dalej: „ARiMR”.  

5. Konkurs o którym mowa w niniejszym Regulaminie, skierowany jest do uczniów i absolwentów         
ZS CKR w Marszewie, zwanych dalej: „Uczestnikiem/-ami” lub „Uczestnikiem/-ami Konkursu”. 
„Uczestnik/-cy” musi/szą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. 

6. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1) Formularzu – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu. 
2) Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć nadesłany w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 

Regulaminu wypełniony oraz podpisany formularz wraz z Załącznikami.  
3) Laureacie – należy przez to rozumieć Uczestników, którzy otrzymali nagrody określone w § 7 

Regulaminu.  
7. Uczestnik, wysyłając zgłoszenie na warunkach określonych w Regulaminie potwierdza, że zapoznał 

się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść w całości.  

 
§ 2  

Zasady Konkursu 

1. Uczestnicy zobowiązani są do akceptacji następujących warunków Konkursu:  
1) zapoznania się z Regulaminem i wyrażenia zgody na określone w nim zasady,  
2) dostarczenia Organizatorowi kompletnego zgłoszenia w terminie określonym w § 5 ust. 1 

Regulaminu, 
3) posiadania nieograniczonych autorskich praw majątkowych, osobistych i wyłącznych do 

fotografii / prac graficznych, które to prawa nie naruszają praw osób trzecich,  
4) w przypadku, gdy fotografia / praca graficzna zawiera wizerunek osoby trzeciej, uzyskania 

oraz dostarczenia Organizatorowi zgody tej osoby na przetwarzanie jej danych osobowych 
oraz rozpowszechnienie jej wizerunku w ramach prezentowania fotografii / pracy graficznej. 

2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności                    
prawnych – z wyjątkiem pracowników ZS CKR w Marszewie i ARiMR. 

3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 
lub podadzą nieprawdziwe informacje lub których zgłoszenia będą obejmowały fotografie / prace 
graficzne naruszające przepisy prawa, zasady dobrych obyczajów lub dobra osobiste osób trzecich, 
zostaną automatycznie wykluczeni, a ich zgłoszenia ulegną zniszczeniu. 

 
§ 3 

Zgłoszenie udziału w Konkursie 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest osobiste dostarczenie pracy konkursowej wraz                         
z formularzem zgłoszeniowym do Sekretariatu Uczniowskiego ZS CKR w Marszewie: Marszew 22, 
63-300 Pleszew lub przesłanie na adres e-mail szkola@marszew.pl skanu wydrukowanego                        
i własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 do 
Regulaminu dostępnego  na stronie internetowej ZS CKR w Marszewie www.marszew.pl wraz                     
z następującymi załącznikami: 

mailto:szkola@marszew.pl
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a) Załącznik nr 1.1 do formularza, zawierający zgodę na przetwarzanie przez ZS CKR w Marszewie  
danych osobowych Uczestnika Konkursu oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika 
Konkursu, wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w zakresie 
przetwarzania danych osobowych przez ZS CKR w Marszewie; 

b) Załącznik nr 1.2 do formularza, zawierający udzielenie licencji na Organizatora Konkursu; 
c) Załącznik nr 1.3 do formularza, zawierający zgodę na przetwarzanie przez ZS CKR w Marszewie 

danych osobowych osoby trzeciej widniejącej na zdjęciu zgłoszonym do Konkursu oraz zgodę na 
wykorzystanie wizerunku ww. osoby wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą 
informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych (o ile znajdzie zastosowanie). 

2. Osoby, których zdjęcia będą nagrodzone lub wyróżnione będą zobowiązane przed otrzymaniem 
nagrody lub wyróżnienia przesłać pocztą na adres korespondencyjny Organizatora lub doręczyć 
osobiście oryginały podpisanych dokumentów (w przypadku, gdy przy zgłoszeniu do Konkursu 
przesłane były skany podpisanych dokumentów). 

 
§ 4 

Wymagania dotyczące zgłoszeń 

1. Fotografie muszą być zapisane w formacie JPG o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi.                   
Nie mogą zawierać żadnych elementów ograniczających pole fotografii, w szczególności: logo, 
data, podpis itp. Fotografie należy przesłać na adres e-mail szkola@marszew.pl lub zapisać                    
w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD oraz dostarczyć do Sekretariatu Uczniowskiego                    
ZS CKR  w  Marszewie.  

2. Prace graficzne należy dostarczyć w oryginale do Sekretariatu Uczniowskiego ZS CKR                           
w  Marszewie. 

3. Nie można zgłaszać do Konkursu fotografii / prac graficznych, które zostały już nagrodzone lub 

wcześniej opublikowane w innych konkursach. Zgłoszenie fotografii / prac graficznych do Konkursu 
oznacza podjęcie przez Uczestnika decyzji o pierwszym udostępnieniu zgłoszonego zdjęcia / pracy 
graficznej publiczności i jest wyrażeniem zgody na jego rozpowszechnianie. 

4. Zgłaszane fotografie / prace graficzne nie mogą naruszać praw lub dóbr osób trzecich, muszą być 
wolne od wad prawnych, a ich treść musi być zgodna z prawem.  

5. Każda fotografia / praca graficzna musi mieć charakter oryginalny, tj. nie może być wcześniej 
opublikowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie oraz stanowić wynik indywidualnej 
pracy twórczej Uczestnika. 

6. Fotografia / praca graficzna musi być opatrzona opisem zawierającym: tytuł, datę oraz miejsce jej 
wykonania, dane personalne autora. Do przesyłki z fotografią / pracą graficzną należy dołączyć 
wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz podpisane                              
ww. oświadczenia (Załącznik nr 1.1; Załącznik nr 1.2; Załącznik nr 1.3 – o ile znajdą zastosowanie). 
W formularzu zgłoszeniowym należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon 
kontaktowy wraz z adresem mailowym – Uczestnika Konkursu. Formularz zgłoszeniowy                             
i oświadczenia muszą być czytelnie podpisane. 
 

§ 5 
Terminy 

1. Zgłoszenia do Konkursu można przesyłać na adres e-mail szkola@marszew.pl lub dostarczyć 
osobiście od dnia 20 kwietnia 2022 r. do dnia 20 maja 2022 r. godz. 1300. 

2. O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia zgłoszenia do Sekretariatu Uczniowskiego                  
ZS CKR w Marszewie.  

3. Zgłoszenia dostarczone lub nadesłane po terminie nie będą podlegać ocenie jury.  
4. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 26 maja 2022 r.  
5. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu telefonicznie. Wręczenie nagród odbędzie się 

w dniu 27 maja 2022 r. podczas uroczystości z okazji 65-lecia Szkoły Rolniczej w Marszewie. 
6. Wyniki i nagrodzone fotografie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora 

www.marszew.pl  oraz na profilu Organizatora na facebook’u. 
7. Dodatkowo Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania zwycięskich fotografii poprzez 

zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych ZS CKR w Marszewie i ARiMR, 
podczas publicznych prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach o charakterze 
niekomercyjnym organizowanych przez ZS CKR w Marszewie i ARiMR, dotyczących realizacji 
przez ZS CKR w Marszewie i ARiMR zadań określonych przepisami prawa. 

mailto:szkola@marszew.pl
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§ 6 
Kryteria wyboru Laureatów 

1. Jury dokona oceny fotografii po zakończeniu okresu trwania Konkursu.  
2. Ocenie Jury będzie podlegać stopień nawiązania prac do tematyki Konkursu.  
3. Jury weźmie pod uwagę również jakość, estetykę, siłę przekazu i kreatywność nadesłanych 

fotografii/prac graficznych. 
4. W skład Jury wchodzi przedstawiciel Dyrekcji ZS CKR w Marszewie, nauczyciel ZS CKR                           

w Marszewie oraz przedstawiciel ARiMR. 

 
§ 7 

Nagrody 

1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca.  
2. Organizator nie wyklucza przyznania wyróżnień. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają                    

od organizatora drobne upominki. 
3. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Konkursu w bezpiecznej formie. 
4. Wolna od podatku, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 ust. 1 pkt 

68, jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) 
przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, 
kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów 
lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; 
zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy 
nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą 
działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. W przypadku spełnienia 
przesłanek wymienionych w przywołanym przepisie obowiązek podatkowy nie powstaje. 
 

§ 8 
Postanowienia różne 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej ZS CKR              
w Marszewie www.marszew.pl Regulamin będzie udostępniony nieodpłatnie, w postaci 
elektronicznej w formie, która umożliwia zapoznanie się z jego treścią, utrwalenie, odtwarzanie                  
i wydrukowanie. 

2. Uczestnik Konkursu udzieli nieodpłatnie ZS CKR w Marszewie i ARiMR nieograniczonej czasowo                   
i terytorialnie, niewyłącznej licencji na korzystanie z fotografii/pracy graficznej zgłoszonej do 
Konkursu, w zakresie wskazanym w Oświadczeniu o udzieleniu licencji Organizatorowi Konkursu, 
stanowiącym załącznik nr 1.2 do Formularza zgłoszeniowego. Organizator zastrzega sobie prawo 
rezygnacji z wykorzystania fotografii/pracy graficznej pomimo jej nagrodzenia/wyróżnienia, które 
dotyczy również fotografii/pracy graficznej, które nie zostały nagrodzone/wyróżnione.     

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem 
nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na Formularzu 
wypełnionym przez Uczestnika.  

4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej procesu 
przeprowadzenia Konkursu. Reklamacja musi zawierać opis zdarzenia będącego przyczyną jej 
złożenia. 

5. Reklamacje należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: szkola@marszew.pl, w temacie 
wpisując „reklamacja do konkursu”. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa 
polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
 
 
 
 
 

http://www.marszew.pl/
mailto:szkola@marszew.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO REGULAMINU KONKURSU  pt. „Jak zmienia się wielkopolska wieś?”   

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Numer telefonu  

Adres e-mail  

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki. 

 

 

..............................................................         
Miejscowość i data 

 

                                                

.............................................................. 
Podpis uczestnika konkursu 
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ZAŁĄCZNIK NR 1.1. DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO                                                                                 

DO REGULAMINU KONKURSU  pt. „Jak zmienia się wielkopolska wieś?”   
 
I. ZGODA NA PRZETWARZANIE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W MARSZEWIE DANYCH 
OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU pt. „Jak zmienia się wielkopolska wieś?”   
 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez ZS CKR w Marszewie z siedzibą w Marszew 22, 63-300 Pleszew 

jako administratora moich danych osobowych w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, 
adres email, wizerunek – w przypadku, gdy fotografia zawiera mój wizerunek lub w razie zostania laureatem konkursu w przypadku 
wręczenia nagrody przez przedstawiciela ZS CKR w Marszewie i ARiMR.  
 
               ** 
w celu przeprowadzenia Konkursu pt. „Jak zmienia się wielkopolska wieś?” organizowanego przez ZS CKR w Marszewie, w tym 
udostępnienia informacji o wynikach konkursu oraz materiału fotograficznego na stronie internetowej www.marszew.pl oraz profilu 
ZS CKR w Marszewie i ARiMR w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube).  
  
**            **  
w celu wykorzystania zwycięskich fotografii poprzez zamieszczenie ich w materiałach promocyjno-informacyjnych ZS CKR                        
w Marszewie i ARiMR, podczas publicznych prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach o charakterze niekomercyjnym 
organizowanych przez ZS CKR w Marszewie i ARiMR, dotyczących realizacji przez ZS CKR w Marszewie i ARiMR zadań 
określonych przepisami prawa. 
 
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych w treści powyższych zgód. Powyższe 
zgody można wycofać w dowolnym momencie, poprzez przesłanie „oświadczenia o wycofaniu zgody” na adres korespondencyjny 
Administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub na adres poczty elektronicznej: szkola@marszew.pl, 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
 

..............................................................            .............................................................. 
                Miejscowość i data                                      Podpis Uczestnika Konkursu 
 
*- niepotrzebne skreślić. 
**- w przypadku wyrażenia zgody zaznaczyć krzyżykiem. 

 
 
 
 
II. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA KONKURSU pt. „Jak zmienia się wielkopolska wieś?”   
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego 
jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach, w tym w postaci fotografii, przez ZS CKR w Marszewie i ARiMR na potrzeby 
organizacji i przeprowadzenia Konkursu pt. „Jak zmienia się wielkopolska wieś?”, w tym na rozpowszechnienie fotorelacji                          
z wręczenia nagrody przez przedstawiciela ZS CKR w Marszewie i ARiMR oraz w przypadku, gdy fotografia zawiera mój 
wizerunek, na wykorzystanie fotografii przez Organizatora Konkursu w celach promocji działań ZS CKR w Marszewie i ARiMR. 
  
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  
 
Dla organizacji i przeprowadzenia Konkursu pt. „Jak zmienia się wielkopolska wieś?” oraz wykorzystania fotografii przez 
Organizatora Konkursu w celach spopularyzowania aktywnej działalności wielkopolskich rolników przez własnoręczne wykonanie 
fotografii / pracy graficznej obrazującej wielkopolską wieś na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, a także dla pozostałych osób, 
które zamieszkują tereny wiejskie jak i miejskie, chcące poznać obyczaje, codzienne życie i pracę na wielkopolskiej wsi, mój 
wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony                  
z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem. 
 
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w internecie (w tym na stronie 
internetowej www.marszew.pl) oraz profilu ZS CKR w Marszewie i ARiMR w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube) 
oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych ZS CKR w Marszewie i ARiMR, podczas publicznych 
prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach o charakterze niekomercyjnym organizowanych przez ARiMR, dotyczących 
realizacji przez ZS CKR w Marszewie i ARiMR zadań określonych przepisami prawa. Mój wizerunek nie może być użyty w formie 
lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. 

  
 
 

..............................................................            .............................................................. 
                    Miejscowość i data                       Podpis Uczestnika Konkursu 

                                           

http://www.marszew.pl/
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III. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA Konkursu pt. „Jak 
zmienia się wielkopolska wieś?” 
 

W związku 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, sprost. Dz. 
Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2 oraz sprost. Dz Urz. UE L 74 z 04.03.2021r., str. 35), zwanego dalej: „Rozporządzenie”,                  
ZS CKR w Marszewie informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”), pozyskanych w związku z organizacją                                      
i przeprowadzaniem Konkursu pt. „Jak zmienia się wielkopolska wieś?” jest ZS CKR w Marszewie z siedzibą Marszew 22,                 
63-300 Pleszew  

2) Z Administratorem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się przez adres e-mail: szkola@marszew.pl lub pisemnie 
na adres ZS CKR w Marszewie Marszew 22, 63-300 Pleszew 

3) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pan/Pani kontaktować się w sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem swoich danych, przez adres e-mail: 
iod@marszew.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora, wskazany w pkt 2 powyżej 

4) Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, 
tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w następujących celach: 
przeprowadzenia Konkursu pt. „Jak zmienia się wielkopolska wieś?” organizowanego przez ZS CKR w Marszewie 
ukierunkowanego na spopularyzowanie aktywnej działalności wielkopolskich rolników poprzez  własnoręczne wykonanie fotografii 
obrazującej nowoczesną wielkopolską wieś na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, a także dla pozostałych osób, które 
zamieszkują tereny wiejskie, jak i miejskie, chcące poznać obyczaje, codzienne życie i pracę na wielkopolskiej wsi, w tym 
udostępnienia informacji o wynikach konkursu oraz materiału fotograficznego uczestnika konkursu na stronie internetowej 
www.marszew.pl oraz profilu ZS CKR w Marszewie i ARiMR w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube) oraz w celu 
wykorzystania fotografii do przygotowania publikacji i innych materiałów informacyjnych i promocyjnych ZS CKR w Marszewie                   
i ARiMR, publicznych prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach o charakterze niekomercyjnym organizowanych przez 
ZS CKR w Marszewie i ARiMR, dotyczących realizacji przez ZS CKR w Marszewie i ARiMR zadań określonych przepisami prawa.  

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: osoby upoważnione przez Administratora w tym pracownicy ARiMR 
wybrani do przeprowadzenia konkursu, komisja konkursowa Administratora – Jury (dotyczy wyłącznie kompletnych zgłoszeń), 
pracownicy organów państwowych sprawujących nadzór nad działalnością ZS CKR w Marszewie i ARiMR. Ponadto, w przypadku 
zwycięstwa w konkursie materiału fotograficznego z Pani/Pana udziałem, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione 
m.in. podmiotom, którym zostaną przekazane publikacje zawierające fotografie konkursowe, podmiotom korzystającym                            
z materiałów informacyjnych i promocyjnych ZS CKR w Marszewie i ARiMR, użytkownikom strony internetowej ZS CKR                          
w Marszewie i ARiMR oraz profilu ZS CKR w Marszewie i ARiMR w mediach społecznościowych (Facebook, You Tube), 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 4 powyżej lub 
do czasu jej wycofania, 

7) Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują następujące prawa: prawo 
dostępu do treści danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania  
w przypadkach określonych w Rozporządzeniu.  

8) W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do realizacji celów, w których mowa 
w pkt 4 powyżej. W przypadku niepodania danych w zakresie wymaganym przez Organizatora, nastąpi odrzucenie Zgłoszenia. 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą w zakresie przetwarzania danych osobowych 
 
 

..............................................................         
Miejscowość i data        

 
                                                

.............................................................. 
Podpis Uczestnika Konkursu 

 
 

 

 

mailto:szkola@marszew.pl
mailto:iod@marszew.pl
http://www.marszew.pl/
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ZAŁĄCZNIK NR 1.2 DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO                                                                                 
DO REGULAMINU KONKURSU  pt. „Jak zmienia się wielkopolska wieś?”   

 
OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU LICENCJI ORGANIZATOROWI KONKURSU 

 
Nazwisko i imię Uczestnika Konkursu........................................................ 

Adres Uczestnika Konkursu ....................................................................... 

e-mail: ........................................................................................................... 

nr tel. ............................................................................................................. 

 

Jako autor niniejszym udzielam ZS CKR w Marszewie i ARiMR nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, niewyłącznej 
licencji na korzystanie z fotografii/pracy graficznej zgłoszonych do Konkursu, wraz z prawami zależnymi, w tym prawem do 
opracowania fotografii/pracy graficznej poprzez ich adaptację lub przerobienie, połączenie fotografii/pracy graficznej z innym 
materiałem. Powyższa licencja dotyczy wszystkich pól eksploatacji wskazanych w oświadczeniu.  
 
Licencja upoważnia Organizatora do korzystania z fotografii/pracy graficznej na następujących polach eksploatacji: 

a) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy fotografii/pracy graficznej z zastosowaniem technik poligraficznych, 
reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektrycznych, zapisu magnetycznego, 
audiowizualnych lub multimedialnych; 
b) wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy fotografii/pracy graficznej, najem lub użyczenie oryginału albo 
egzemplarzy, na których utrwalono materiał bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względu na 
przeznaczenie;  
c) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub 
teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube) w taki sposób, aby 
dostęp do przesłanych materiałów przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie; 
d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie;  
e) reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;  
f) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy. 

  
Jako autor fotografii/pracy graficznej zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z fotografii/pracy graficznej                        
w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na 
rozporządzanie i korzystanie z fotografii/pracy graficznej. 
 
Jako autor fotografii/pracy graficznej oświadczam, że fotografii/pracy graficznej jest autorstwa własnego i w związku                             
z przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora, nie naruszam w żaden sposób praw osób 
trzecich.  
 
Jako autor fotografii/pracy graficznej posiadam zgodę osób występujących na fotografii/pracy graficznej na nieodpłatne 
wykorzystanie ich wizerunku za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych we wszelkich działaniach 
informacyjnych, promocji i reklamy Organizatora. 
 
W ramach udzielonej licencji, Uczestnik upoważnia ZS CKR w Marszewie i ARiMR do wykonywania autorskich praw osobistych 
względem fotografii/pracy graficznej. ZS CKR w Marszewie i ARiMR będzie jednak zobowiązana do oznaczenia autorstwa 
fotografii/pracy graficznej Uczestnika, poprzez podanie jego imienia i nazwiska. W zakresie powyższego upoważnienia                                     
i z zastrzeżeniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dotyczącym autorstwa fotografii/pracy graficznej, Uczestnik 
zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał wobec ZS CKR w Marszewie i ARiMR autorskich praw osobistych względem fotografii, 
w szczególności: 

1) prawa do zachowania nienaruszalności treści i formy fotografii/pracy graficznej z uwagi na zezwolenie na wykonywania 
przez ZS CKR w Marszewie i ARiMR zmian i opracowań, 

2) prawa do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii/pracy graficznej, 
3) prawa do decydowania o pierwszym, publicznym udostępnieniu fotografii/pracy graficznej. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym oświadczeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych oraz zapisy Regulaminu Konkursu i Informacji ogólnej dotyczącej Konkursu. 
 

Fotografia/praca graficzna, której dotyczy licencja stanowi integralną część niniejszego oświadczenia. 

 
Wszelkie zmiany niniejszego oświadczenia wymagają formy pisemnej (zgodnego oświadczenia woli stron) pod rygorem 
nieważności. 
 
Oświadczenie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 
 
 
   …………………………………..                                       …………………………………..   
      Data i podpis Organizatora                                               Data i podpis Autora fotografii 
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ZAŁĄCZNIK NR 1.3 DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO                                                                                 

DO REGULAMINU KONKURSU  pt. „Jak zmienia się wielkopolska wieś?”   

 
I. ZGODA NA PRZETWARZANIE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO                                        

W MARSZEWIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY TRZECIEJ WIDNIEJĄCEJ NA ZDJĘCIU/PRACY GRAFICZNEJ 

ZGŁOSZONYM/EJ DO KONKURSU PRZEZ UCZESTNIKA. 
Ja niżej podpisany/-a …………………………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez ZS CKR w Marszewie z siedzibą w Marszew 

22, 63-300 Pleszew jako administratora moich danych osobowych w następującym zakresie: imienia i nazwiska, wizerunku  

zamieszczonego w materiale fotograficznym/pracy graficznej uczestnika konkursu 

               ** 

 

w celu przeprowadzenia Konkursu pt. „Jak zmienia się wielkopolska wieś?” organizowanego przez ZS CKR w Marszewie i ARiMR 

ukierunkowanego na spopularyzowanie, w tym udostępnienia informacji o wynikach konkursu oraz materiału fotograficznego na 

stronie internetowej www.marszew.pl oraz profilu ZS CKR w Marszewie i ARiMR w mediach społecznościowych (Facebook, 

YouTube).  

**             **  

 

w celu wykorzystania fotografii do przygotowania publikacji i innych materiałów informacyjnych i promocyjnych ZS CKR                            

w Marszewie i ARiMR, publicznych prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach o charakterze niekomercyjnym 

organizowanych przez ZS CKR w Marszewie i ARiMR, dotyczących realizacji przez ZS CKR w Marszewie i ARiMR zadań 

określonych przepisami prawa.  

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych w treści powyższych zgód. Powyższe 

zgody można wycofać w dowolnym momencie, poprzez przesłanie „oświadczenia o wycofaniu zgody” na adres korespondencyjny 

Administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub na adres poczty elektronicznej: szkola@marszew.pl  

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

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

                                  Miejscowość i data           Podpis 

 

*- niepotrzebne skreślić.                                                                                                                                                                                                      

**- w przypadku wyrażenia zgody zaznaczyć krzyżykiem 

 

 
II. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU OSOBY TRZECIEJ WIDNIEJĄCEJ NA ZDJĘCIU/PRACY GRAFICZNEJ 

ZGŁOSZONYM/EJ DO KONKURSU PRZEZ UCZESTNIKA 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego 

na fotografii zgłoszonej do Konkursu pt. „Jak zmienia się wielkopolska wieś?”, przez ZS CKR w Marszewie z siedzibą w Marszew 

22, 63-300 Pleszew w celu:  

1) przeprowadzenia Konkursu pt. „Jak zmienia się wielkopolska wieś?” organizowanego przez ARiMR ukierunkowanego na 

spopularyzowanie aktywnej działalności wielkopolskich rolników poprzez własnoręczne wykonanie fotografii przez Uczestnika 

konkursu przedstawiającej nowoczesną polską wieś na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, a także dla pozostałych osób, 

które zamieszkują tereny wiejskie, jak i miejskie, chcące poznać obyczaje, codzienne życie i pracę na wielkopolskiej wsi, w tym 

udostępnienia informacji o wynikach konkursu na stronie internetowej www.marszew.pl oraz profilu ZS CKR w Marszewie                    

i ARiMR w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube) oraz  

2) w celu wykorzystania fotografii do przygotowania publikacji i innych materiałów informacyjnych i promocyjnych ZS CKR                  

w Marszewie i ARiMR, publicznych prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach o charakterze niekomercyjnym 

organizowanych przez ZS CKR w Marszewie i ARiMR, dotyczących realizacji przez ARiMR zadań określonych przepisami 

prawa. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronie 

internetowej www.marszew.pl) oraz profilu ZS CKR w Marszewie i ARiMR w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube) 

oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych ZS CKR w Marszewie i ARiMR, podczas publicznych 

prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach o charakterze niekomercyjnym organizowanych przez ZS CKR                            

w Marszewie i ARiMR, dotyczących realizacji przez ARiMR zadań określonych przepisami prawa. Mój wizerunek nie może być 

użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. 

 
 

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

                            Miejscowość i data             Podpis 

http://www.marszew.pl/
mailto:szkola@marszew.pl
http://www.marszew.pl/
http://www.marszew.pl/
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III. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY TRZECIEJ 

WIDNIEJĄCEJ NA ZDJĘCIU/PRACY GRAFICZNEJ ZGŁOSZONYM/EJ DO KONKURSU PRZEZ UCZESTNIKA  

 
W związku z art. 13 i 14 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, sprost.: Dz. 

Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2), zwanego dalej: „Rozporządzenie”, ZS CKR w Marszewie, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) pozyskanych w zwiazku z organizacją                                        

i przeprowadzaniem Konkursu pt. „Jak zmienia się wielkopolska wieś?”  jest ZS CKR w Marszewie z siedzibą w Marszew 22,                 

63-300 Pleszew 

2) Z Administratorem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się przez adres e-mail: szkola@marszew.pl lub pisemnie 

na adres ZS CKR w Marszewie Marszew 22, 63-300 Pleszew 

3) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pan/Pani kontaktować się w sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Pani/ Pana danych, przez adres                  

e-mail: iod@marszew.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora, wskazany w pkt 2 powyżej 

4) Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, 

tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w następujących celach: 

przeprowadzenia Konkursu pt. „Jak zmienia się wielkopolska wieś?” organizowanego przez ZS CKR w Marszewie 

ukierunkowanego na spopularyzowanie aktywnej działalności wielkopolskich rolników poprzez  własnoręczne wykonanie fotografii 

przez Uczestnika konkursu obrazującej nowoczesną polską wieś na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, a także                                 

dla pozostałych osób, które zamieszkują tereny wiejskie, jak i miejskie, chcące poznać obyczaje, codzienne życie i pracę                              

na wielkopolskiej wsi, w tym udostępnienia informacji o wynikach konkursu oraz materiału fotograficznego uczestnika konkursu na 

stronie internetowej www.marszew.pl oraz profilu ZS CKR w Marszewie i ARiMR w mediach społecznościowych (Facebook, 

YouTube) oraz w celu wykorzystania fotografii celem przygotowania publikacji i innych materiałów informacyjnych i promocyjnych 

ZS CKR w Marszewie i ARiMR, publicznych prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach o charakterze niekomercyjnym 

organizowanych przez ZS CKR w Marszewie i ARiMR, dotyczących realizacji przez ZS CKR w Marszewie i ARiMR zadań 

określonych przepisami prawa. 

5) Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, wizerunek), 

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: osoby upoważnione przez Administratora w tym pracownicy ZS CKR                

w Marszewie i ARiMR wybrani do przeprowadzenia konkursu, komisja konkursowa Administratora – Jury (dotyczy wyłącznie 

kompletnych zgłoszeń), pracownicy organów państwowych sprawujących nadzór nad działalnością ARiMR. Ponadto, w przypadku 

zwycięstwa w konkursie materiału fotograficznego uczestnika, z Pani/Pana udziałem, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać 

udostępnione m.in. podmiotom, którym zostaną przekazane publikacje zawierające fotografie konkursowe, podmiotom 

korzystającym z materiałów informacyjnych i promocyjnych ARiMR, użytkownikom strony internetowej ZS CKR w Marszewie oraz 

profilu ZS CKR w Marszewie i ARiMR w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube), 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 4 powyżej                

lub do czasu wycofania zgody, 

7) Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują następujące prawa: prawo 

dostępu do treści danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania  

w przypadkach określonych w Rozporządzeniu.  

8) W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do realizacji celów, w których mowa 

w pkt 4 powyżej zostały zebrane. W przypadku niepodania danych w zakresie wymaganym przez Organizatora, nastąpi odrzucenie 

Zgłoszenia 

10)Pani/Pana dane osobowe (wizerunek) Administrator uzyskał od: 

Uczestnika Konkursu pt. „Jak zmienia się wielkopolska wieś?”..............................................................  
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą w zakresie przetwarzania danych osobowych 

 

 

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

Miejscowość i data        

 

                                                

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

Podpis 

mailto:szkola@marszew.pl
mailto:iod@marszew.pl
http://www.marszew.pl/

