
 

 

 

               

             
 

 
Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie fotograficznym pt. 

 

Otwarte krajobrazy – piękno i zagrożenia 
 

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, włożenie go do osobnej koperty zaopatrzonej 
wymyślonym przez autora pseudonimem i dołączenie do przesyłanej fotografii. Kopertę z 
formularzem oraz odpowiednio zapakowaną i zabezpieczoną fotografię (na odwrocie 
podpisaną pseudonimem) prosimy przesłać na adres: 

Pracownia Badań Krajobrazu  
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski 

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 

z dopiskiem – Konkurs 1/2021 

 

Imię i nazwisko  

Pseudonim   

Wiek *  

Miejsce nauki/pracy 
(nazwa i adres instytucji) 

 

Adres e-mail  

Telefon kontaktowy  

 

*w przypadku osoby niepełnoletniej  

Oświadczam 

iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………….. 

w konkursie fotograficznym pt. „Otwarte krajobrazy – piękno i zagrożenia”  

i przetwarzanie jego danych osobowych.  

 

Data………………………..    podpis rodzica/opiekuna prawnego   

 



 

2 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

I PRAW AUTORSKICH 

 I. Administratorem danych osobowych jest Pracownia Badań Krajobrazu, pl. Uniwersytecki 1, 50-

137 Wrocław.   

II. Kontakt w kwestii danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: 

agnieszka.latocha@uwr.edu.pl  - kierownik Pracowni Badań Krajobrazu przy Instytucie Geografii i 

Rozwoju Regionalnego. 

III. Dane osób fizycznych będą wykorzystywane wyłącznie do przeprowadzenia konkursu 

fotograficznego pt. „Otwarte krajobrazy – piękno i zagrożenia”, odbywającego się w dniach 20.10–

30.11.2021 roku we Wrocławiu.   

IV. Odbiorcami danych wskazanych na karcie rejestracyjnej jest organizator konkursu: Pracownia 

Badań Krajobrazu. Pozyskane dane służą do kontaktu z uczestnikiem konkursu oraz do przygotowania 

niezbędnych dokumentów prezentujących wyniki konkursu na forum Instytutu Geografii i Rozwoju 

Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.   

 V. Uczestnik konkursu zachowuje pełne prawa autorskie do fotografii, a jednocześnie wyraża zgodę 

na ich wykorzystanie na cele konkursu (umieszczenie nagrodzonych prac na stronie 

internetowej Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego oraz na wystawie pokonkursowej).   

VI. Dane osobowe przetwarzane będą do zakończenie czynności związanych z konkursem.    

 VII. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu 

do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

VIII.  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

prezesa UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO  z dnia 27 kwietnia 2016 roku.  

 IX. Udostępnione dane nie będą profilowane i przekazywane innym instytucjom.   

 X. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym.  

 

………………………………………….. 

               data i podpis uczestnika  


