
Załącznik nr 2. do Regulaminu konkursu na krótki film komediowy organizowany w ramach 
Festiwalu Komedii w Wiśle „Pandemia Śmiechu” 
 

 
Karta zgłoszenia konkursowego na krótki film komediowy 

 
Dane uczestnika konkursu 
 
Imię i nazwisko autora: 

Imię i nazwisko współautora (-rów): 

 

Nr telefonu do kontaktu: 

Adres e-mail do kontaktu: 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Ja, niżej podpisany(a) 
 
Oświadczam, że: 
 

a) jestem właścicielem lub współwłaścicielem praw autorskich do zgłoszonego filmu oraz że 
film ten nie narusza praw autorskich osób trzecich a także że w przypadku wystąpienia 
osoby trzeciej przeciwko Organizatorowi konkursu z roszczeniami z tytułu naruszenia jej 
praw autorskich do filmu lub jego części, w tym prawa własności, autorskich praw 
osobistych i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, przejmuję 
odpowiedzialność na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatora 
konkursu; 

 
b) udzielam zezwolenia na:  

a. nieodpłatną publiczną prezentację filmu w Internecie, 
b. nieodpłatną publiczną prezentację filmu podczas Festiwalu Komedii w Wiśle, 
c. nieodpłatną publiczną prezentację filmu lub jego fragmentów w telewizji, 

Internecie i innych mediach lub materiałach – wyłącznie w celu promocji 
konkursu, promocji Festiwalu Komedii w Wiśle, wyłonienia laureata nagród bądź 
w celach informacyjnych również po zakończeniu konkursu, 

d. nieodpłatne użycie kadrów z filmu (zdjęć) w materiałach promocyjnych konkursu, 
w szczególności w ulotkach, folderach, katalogach, na stronach www i w 
materiałach multimedialnych; 

e. wykorzystanie fragmentów filmu dla potrzeb promocji konkursu, w tym jego 
kolejnych edycji; 

c) znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu na krótki film komediowy 
organizowany w ramach Festiwalu Komedii w Wiśle „Pandemia Śmiechu”. 



Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, e-mail, 

telefon kontaktowy, praca konkursowa i związane z nią informacje, były przetwarzane przez 

Wiślańską Organizację Turystyczną w celu realizacji konkursu na krótki film komediowy. Zgoda 

może być w każdym momencie wycofana poprzez powiadomienie Organizatora konkursu 

przesyłając prośbę o wycofanie zgody na adres: wot@wisla.pl .  

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, praca 

konkursowa zostały udostępnione  przez Wiślańską Organizację Turystyczną na  stronie 

internetowej Organizatora konkursu www.wot.wisla.pl, na profilu Organizatora w mediach 

społecznościowych oraz w informacjach prasowych w mediach (cyfrowych, drukowanych 

radiowych i telewizyjnych w tym regionalnych i ogólnopolskich) w związku z realizacją konkursu 

na krótki film komediowy. Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez 

powiadomienie Organizatora konkursu przesyłając prośbę o wycofanie zgody na adres: 

wot@wisla.pl. 

 
 
 

Data i czytelny podpis autora (-ów) ……..……………………………………  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wot@wisla.pl
http://www.wot.wisla.pl/


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 119/1). 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest stowarzyszenie Wiślańska Organizacja 

Turystyczna z siedzibą w Wiśle, pl. B. Hoffa, wot@wisla.pl, tel. 33 855 3456, reprezentowane 

zgodnie z KRS. 

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu na krótki film komediowy 

organizowany w ramach Festiwalu Komedii w Wiśle „Pandemia Śmiechu”.  

3. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być: prasa, portale społecznościowe, partnerzy  

i instytucje współpracujące ze stowarzyszeniem Wiślańska Organizacja Turystyczna. 

4. Administrator danych nie przekazuje Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w celu udostępnienia wizerunku. 

6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do 

cofnięcia zgody. 

7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), 

gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza Przepisy RODO.  
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