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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY udziału w wystawie fotograficznej 
pn. „Śladami historii Bełchatowa i okolic” 

 

DANE OSOBOWE I TELEADRESOWE: 

 
Imię i nazwisko Uczestnika wystawy: ........................................................................................... 

Data urodzenia: ...................................................................................................... 

Adres do korespondencji: 

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

Adres email: .......................................................................................................... 

Numer telefonu kontaktowego: 

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

 

DANE NADESŁANYCH ZDJĘĆ: 
 
Opis zdjęcia nr 1  
data wykonania zdjęcia: ................................................... 
miejsce wykonania zdjęcia: ............................................... 
autor zdjęcia: ................................................................ 
tytuł zdjęcia: ................................................................. 

 
Opis zdjęcia nr 2  
data wykonania zdjęcia: .................................................... 
miejsce wykonania zdjęcia: ................................................ 
autor zdjęcia: ................................................................ 
tytuł zdjęcia: ................................................................. 
 
Opis zdjęcia nr 3  
data wykonania zdjęcia: .................................................... 
miejsce wykonania zdjęcia: ................................................ 
autor zdjęcia: ................................................................. 
tytuł zdjęcia: .................................................................. 
 
Opis zdjęcia nr 4  
data wykonania zdjęcia: .................................................... 
miejsce wykonania zdjęcia: ................................................ 
autor zdjęcia: ................................................................ 
tytuł zdjęcia: ................................................................. 
 
Opis zdjęcia nr 5  
data wykonania zdjęcia: ..................................................... 
miejsce wykonania zdjęcia: ................................................. 
autor zdjęcia: .................................................................. 
tytuł zdjęcia: ................................................................... 
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Oświadczenia:  

× Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym 

formularzu celem uczestniczenia w wystawie fotograficznej pn. „Śladami historii Bełchatowa i okolic”. 

×   Oświadczam, że dane podane w formularzu, na dzień jego złożenia są prawidłowe. 

×   Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku utrwalonego w ramach 

wystawy  fotograficznej pn. „Śladami historii Bełchatowa i okolic" oraz udostępnienie go wraz  

z podaniem imienia i nazwiska na oficjalnej stronie internetowej www.btf.net.pl, na oficjalnym 

koncie Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego  na profilu społecznościowym  facebook.pl,  

oraz w przestrzeni wystawienniczej Muzeum Regionalnego. 

×   Oświadczam, że posiadam wszelkie  niezbędne i nieodwołalne zgody osób trzecich, 

widniejących w materiałach zgłoszonych w ramach wystawy fotograficznego pn. 

„Śladami historii Bełchatowa i okolic" na rozpowszechnianie i przetwarzanie ich wizerunku oraz 

udostępnienie go na oficjalnej stronie internetowej www.btf.net.pl, na oficjalnym koncie 

Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego na portalu społecznościowym facebook.pl oraz  

w przestrzeni wystawienniczej Muzeum Regionalnego. 

×   Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem wystawy fotograficznej 

pn. „Śladami historii Bełchatowa i okolic" i w pełni akceptuję jego postanowienia oraz ponoszę 

odpowiedzialność prawną z tytułu ewentualnego naruszenia praw autorskich osób trzecich przez zgłoszone 

zdjęcie/ęcia. 

 
                                                                                                      

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

                                                                                  data i czytelny podpis uczestnika wystawy 

http://www.befchatow.pl/
http://www.belchatow.pl/
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Ponadto, przyjmuję do wiadomości, że: 

 
1.  Administratorem danych osobowych Uczestnika wystawy fotograficznej pn. "Śladami historii 

Bełchatowa i okolic"   jest Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne   reprezentowane przez   Prezesa 

Andrzeja Juchniewicza z siedzibą w Bełchatowie, ul. Żeromskiego2/60, 97-400 Bełchatów. Kontakt z 

Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) 

btf24@wp.pl, 

2. Dane osobowe Uczestnika wystawy podane w formularzu będą przetwarzane na podstawie zgody osoby - 

art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679, art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, w celu promocji i uczestniczenia w wystawie fotograficznym pn. 

,,Śladami historii Bełchatowa i okolic". 

3. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  niepodanie  danych  równoznaczne  jest 

z brakiem możliwości uczestnictwa w wystawie fotograficznej pn. "Śladami historii Bełchatowa  

i okolic". 

4. Odbiorcą danych osobowych mogą mieć podmioty na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.  

mailto:btf24@wp.pl,
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5. Dane    osobowe    Uczestnika    wystawy    będą    przechowywane    przez    okres    wynikający  

z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,   

jednolitych   rzeczowych   wykazów   akt   oraz   instrukcji   w   sprawie   organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnikowi wystawy przysługuje: 1) prawo 

dostępu do treści swoich danych (na podstawie art. 15 Rozporządzenia 2016/679) - w tym prawo do 

uzyskania kopii tych danych, 2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych (na podstawie 

art. 16 Rozporządzenia 2016/679) - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 3) prawo 

do żądania usunięcia danych (prawo do ,,bycia zapomnianym") (na podstawie art. 17 Rozporządzenia 

2016/679), 4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania. 

 

 

 

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

                                                                                                      data i czytelny podpis uczestnika wystawy 

  


