
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

II EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„ZIMA” 

 

 

Dane autora zdjęcia:  

1. Imię/imiona ___________ __________________ 

2. Nazwisko ________________________________ 

3. Oddział „INCO-VERITAS” S.A. lub spółka zależna, w której autor zdjęcia jest zatrudniony: 

_____________________________________________________________ 

4. Stanowisko: 

_____________________________________________________________ 

5. Dane kontaktowe (proszę o wypełnienie co najmniej jednego podpunktu): 

a) numer telefonu ___________ __________________ 

b) e-mail _____________________________________ 

c) adres do korespondencji ____________________________________ 

6. W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia*: 

□ wyrażam zgodę na opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym „INCO-VERITAS” S.A. oraz na stronie 

internetowej www.inco-veritas.pl zdjęcia wraz z wszystkimi danymi, o których mowa w pkt 1-3 

powyżej, 

□ wnoszę o opatrzenie zdjęć publikowanych w Biuletynie Informacyjnym „INCO-VERITAS” S.A. oraz na 

stronie internetowej www.inco-veritas.pl następującym pseudonimem .............................. i podanie 

oprócz wskazanego pseudonimu jedynie oddziału, w którym jestem zatrudniony/-a (bez podawania 

imienia, nazwiska i stanowiska).  

7. W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia*: 

□ wnoszę o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia treści dodatkowej informacji dotyczącej 

nagrodzonego lub wyróżnionego zdjęcia lub jego autora, która zostanie zamieszczona obok zdjęcia 

publikowanego w Biuletynie Informacyjnym „INCO-VERITAS” S.A. oraz na stronie internetowej 

www.inco-veritas.pl , 

□ rezygnuję z możliwości zamieszczenia dodatkowej informacji.  

  

Oświadczam, iż:  

1) zapoznałem/-am się z treścią regulaminu I edycji konkursu fotograficznego „ZIMA” i akceptuję 

wszystkie jego postanowienia, 

2) przysługują mi wyłączne i nieograniczone majątkowe i osobiste prawa autorskie  

do dostarczonego Organizatorowi zdjęcia, 

3) wszystkie osoby widniejące na zgłaszanym do Konkursu zdjęciu (w przypadku osób nie 

mających zdolności do czynności prawnych lub osób o ograniczonej zdolności do czynności 

http://www.inco-veritas.pl/
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prawnych – odpowiednio ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie) wyrażają zgodę  

na jego publikowanie oraz publiczną ekspozycję, 

4) zgłoszone do Konkursu zdjęcie nie narusza praw oraz prawnie chronionych interesów lub dóbr 

osób trzecich, 

5) wszystkie osoby widniejące na zdjęciu (w przypadku osób nie mających zdolności  

do czynności prawnych lub osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych – 

odpowiednio ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie) wyrażają zgodę na jego 

publikowanie oraz publiczną ekspozycję, 

6) udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji  

(z prawem sublicencji) na okres 3 lat – na warunkach określonych w pkt 4 Regulaminu, 

7) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby Konkursu  

i w celach związanych z Konkursem moich danych osobowych zawartych w formularzu 

zgłoszeniowym; zostałem/-am poinformowana o prawie wglądu do nich i ich zmiany.  

 

 

 

Data i miejscowość: ____________________________________ 

 

Własnoręczny podpis autora zdjęcia: _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Proszę zaznaczyć lub podkreślić właściwą odpowiedź.  


