
 

PI.F.042.15.2020                                  Sokółka, dnia ___.05.2021 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

Pn. „Zielone Spojrzenie” 
realizowanego w ramach Programu „Zielone spojrzenie - promocja chronionych obiektów 

przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego” w celu promocji i zachowania 
dziedzictwa przyrodniczego dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

Polska–Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1.1 Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Sokółce ul. Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka. 

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy Grantowej nr PLBU.01.02.00-BY-0928/19-00 w 

partnerstwie z Grodzieńskim Oddziałem Obwodowej Organizacji Społecznej „Państwowy Związek 

Turystyczno-Sportowy” (Białoruś). 

1.2 Nazwa konkursu dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi: Konkurs pt. „Zielone 

Spojrzenie”, zwany dalej Konkursem. 

1.3 Celem Konkursu jest: 

- Promocja i ochrona dziedzictwa przyrodniczego, obiektów dziedzictwa naturalnego regionu 

transgranicznego (Parku Krajobrazowego Puszcza Knyszyńska). 

- Rozbudzanie wśród młodzieży oraz dorosłych zainteresowania przyrodą własnego regionu. 

- Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości lokalnej społeczności. 

1.4 Konkurs trwa od dnia  ogłoszenia tj. od 20.05.2021 do dnia 21.06.2021 roku. 

1.5 Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki 

uczestników. 

1.6 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w 

całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

1.7 Organizator powoła Komisję w skład której wejdą personel projektu, oraz 3 ekspertów z branży 

fotografii/wideo, turystyki i ochrony przyrody. Do zadań Komisji należała będzie kwalifikacja 

nadesłanych prac, ich ocena oraz przyznanie nagród. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu 

zostanie zorganizowane posiedzenie Komisji. Do końca czerwca 2021 roku Komisja dokona oceny 

wszystkich wideo i zdjęć nadesłanych i przyjętych do Konkursu pod kątem jakości, oryginalności, 

wyjątkowości i aktualności. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie 

podlega odwołaniu. 



 

1.8 Konkurs fotograficzny odbywa się w 4 etapach: 

W I etapie przeprowadzona zostanie wstępna selekcja nadesłanych prac.  Zostanie stworzona grupa 

zdjęć/wideo spełniająca wymagania określone w regulaminie konkursu oraz grupa zdjęć/wideo 

niespełniających określonych wymagań (np. niska rozdzielczość/jakość materiałów, niezgodność z 

tematem Konkursu fotograficznego i itp.). 

W II etapie zostaną wyłonieni zwycięzcy (7 osób), którzy spełnili wymagania określone w 

regulaminie.  Do finału zostaną dopuszczone prace, autorzy których podpiszą z Urzędem miejskim 

dokumenty dotyczące praw autorskich na rzecz Organizatora (art. 50 ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.; Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288.) załączniki 1, 

2, 3, 4, 5, 6.  

W III etapie zwycięzcy wezmą udział w „Wyprawie”. Towarzyszyć im będą eksperci z 3 branż 

(foto/wideo, turystyka, ochrona przyrody), a także przewodnik, który będzie dbał o bezpieczeństwo 

uczestników. Wyprawa dotyczyć będzie głównie Puszczy Knyszyńskiej i jeśli pozwoli sytuacja 

epidemiologiczna Puszczy Grodzieńskiej. Podczas wyprawy zostaną przeprowadzone warsztaty 

foto/wideo na terenie Puszczy Knyszyńskiej. 

IV etap „Wystawa” - pokaz zdjęć/wideo konkursowych (wybranych przez Komisję) i stworzonych  w 

trakcie wyprawy materiałów na wystawie w Sokółce i Grodnie (Białoruś). Zdjęcia i wideo zostaną 

wykorzystane również przy tworzeniu materiałów promocyjnych takich jak np. albumy, mapy, 

aplikacje mobilne. 

§ 2 Uczestnicy Konkursu 

2.1 Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby pełnoletnie. 

2.2 Uczestnikiem Konkursu może zostać każdy autor (posiadacz praw autorskich). 

2.3 Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

2.4 Jedna osoba może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz. 

 

§ 3 Zasady konkursu 

3.1 Konkurs obejmuje następujące kategorie  

 Najlepsze foto (zdjęcia, które otrzymają najwyższą ocenę Komisji) 

 Najlepsze wideo (nie dłuższe niż 3 minuty) zapisane za pośrednictwem dowolnego 

urządzenia, jak np. aparat fotograficzny, dron, telefon komórkowy i pokazujące piękno 

przyrody Powiatu Sokólskiego i Puszczy Knyszyńskiej. 

 Przyroda (ożywiona i nieożywiona) Powiatu Sokólskiego i Puszczy Knyszyńskiej 

 Turystyka (obiekty turystyczne Parku Krajobrazowego Puszcza Knyszyńska) 



 

3.2 Procedura aplikacji 

3.2.1 Wysyłanie zdjęć odbywa się za pośrednictwem e-mail. Zdjęcia należy wysyłać na adres: 

greenview@sokolka.pl. Do zdjęcia/zdjęć należy dodać skany podpisanych załączników nr 1, 2, 4, 5, 6 z 

informacją w którym miejscu powstała praca konkursowa i w jakiej kategorii uczestnik bierze udział.  

Uczestnicy, którzy będą chcieli zgłosić swój film  do udziału w konkursie zobowiązani są wysłać maila 

na adres greenview@sokolka.pl w celu otrzymania instrukcji w jaki sposób mają wysłać wideo do 

udziału w Konkursie. 

3.2.2 Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż 3 zdjęcia i 3 wideo. Uczestnik samodzielnie wybiera 

kategorię, do której chciałby zgłosić swoje prace. 

W przypadku błędnego wyboru kategorii Komisja podejmie decyzję o przeniesieniu  zdjęcia lub wideo 

do innej kategorii.  

3.3 Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego 

Regulaminu.  

3.4 Udział w Konkursie Fotograficznym wymaga przestrzegania wymagań dotyczących fotografii i 

wideo jak i innych wymagań z niniejszego Regulaminu. 

3.5 Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów. 

3.6 Uczestnik dostarczy oryginalny nieskompresowany materiał (zdjęcie lub wideo). 

3.7 W zależności od sytuacji epidemiologicznej zwycięzcom zostanie wyrobiona wiza umożliwiająca 

im wzięcie udziału w Wyprawie po Puszczy Grodzieńskiej (Białoruś). W przypadku gdy osoba nie 

zgodzi się na wyjazd, Organizator może wybrać kolejnego uczestnika Konkursu. 

 

4. Wymagania dotyczące materiałów konkursowych. 

4.1 Foto: wymiary: minimum 1600 x 1200  pikseli. Format JPEG w oryginalnym rozmiarze, jaki został 

uzyskany podczas fotografowania. 

4.2 Wideo ma być nagrane w poziomie. Maksymalny czas trwania filmu - 3 minuty. Wideo powinno 

być bez logotypów. 

4.3 Dostarczone zdjęcia i wideo muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić własność 

Uczestnika. 

4.4 Uczestnik Konkursu zgłaszając dane zdjęcie obowiązany jest odpowiednio je opisać poprzez 

wskazanie miejsca, gdzie zostało wykonane, dodać skany Podpisanego regulaminu, Załączników 1, 2, 

4, 5, 6. 
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5. Nagrody 

5.1  

- 7 ceramicznych statuetek dla zwycięzców, 

- dyplomy dla pozostałych uczestników.  

Zwycięzcy (7) wezmą podczas 7-dniowej wyprawy po terenach Puszczy Grodzieńskiej, Puszczy 

Knyszyńskiej oraz wzdłuż rzek Łosośna - Lasosna - Niemen. Wyprawa będzie miała na celu zrobienie 

zdjęć, nagrywanie filmów, tworzenie opisów obiektów przyrody, opracowanie i promocje zielonych 

szlaków po stronie Polski. Materiały zostaną wykorzystane w materiałach drukowanych (albumy, 

mapy), na wystawie i w aplikacji mobilnej promującej zielone szlaki obszarów objętych projektem. 

Wyprawa po stronie Polski będzie trwała 3 dni na terenie Puszczy Knyszyńskiej i po stronie Białorusi – 

4 dni (jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna). Organizator zapewni dla wszystkich uczestników 

namioty, śpiwory, maty, śniadania, obiady i kolacje.  

5.2 Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną powiadomione (mailowo lub telefonicznie) 

o wynikach Konkursu. 

5.3 Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie www.sokolka.pl i w mediach 

społecznościowych. 

5.4 Jeśli pozwoli sytuacja epidemiologiczna dla 7 zwycięzców konkursu zostanie zorganizowany 

wyjazd na Białoruś (pod warunkiem posiadania ważnego paszportu).  

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

 

6.1 Uczestnik konkursu składając swój podpis oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie i 

udostępnianie swoich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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 z 2016r. nr 119/1- 

(zwanym dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 

r., tj. z 19.09.2019r.). 

6.2 W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia 

praw określonych powyżej, uczestnik Konkursu zrekompensuje organizatorowi, jako osoba wyłącznie 

odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń 

odszkodowawczych, pokrywając wszelkie zobowiązania organizatora, jakie powstaną z tego tytułu. 

http://www.sokolka.pl/


 

6.3 Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na 

bezpłatne wykorzystanie tych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, we 

wszystkich znanych w chwili podania formach przekazu, takich jak formy audio, video, druki oraz 

Internet, jak również prawo na dokonywanie dowolnych opracowań  

i modyfikacji prac wraz z prawem do wykorzystania wyników opracowania w podanej wyżej formie, a 

w szczególności do wykorzystania zdjęcia w wydawnictwach promujących gminę (takich jak np. 

ulotka, folder, album, kalendarz itp.).  

6.4 Uczestnik Konkursu zgłaszający prace poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyraża zgodę na to, 

iż z dniem przekazania Organizatorowi zdjęć i filmów przenosi nieodpłatnie na Organizatora wszelkie 

majątkowe prawa autorskie na wszelkich polach eksploatacji, w tym do wydawania i 

rozpowszechniania, utrwalania, zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do obrotu, 

publiczne wystawianie, wyświetlanie; w tym: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, cyfrowego bez zapłaty wynagrodzenia.  

6.5 Koszt przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi Uczestnik Konkursu. 

6.6 Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 

Regulaminu. 

6.7 Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Sokółki. 

6.8 Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Komisja konkursowa.   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 Do regulaminu Konkursu 

Formularz zgłoszeniowy 

Imię I Nazwisko  

Adres zamieszkania  

Data urodzenia  

Telefon   

E-mail  

 

 Wykaz zgłoszonych zdjęć: 

Nazwa 

Pliku 

Miejsce wykonania 

zdjęcia 

Co przedstawia Kategoria (wg punktu 3.1) 

1    

2    

3    

 

 Wykaz zgłoszonych wideo: 

Nazwa 

Pliku 

Miejsce wykonania 

wideo 

Co przedstawia wideo Kategoria (wg punktu 3.1) 

1    

2    

3    



 

1. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki Regulaminu Konkursu  

pn. „Zielone Spojrzenie”. 

2. Oświadczam, że przenoszę na rzecz Organizatora Konkursu pn. „Green View” („Zielone 

Spojrzenie”) wszelkie majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie do zgłoszonych zdjęć 

nieograniczone czasowo ani terytorialnie, do wykorzystywania we wszelkich polach eksploatacji. 

3. Oświadczam, że przesłane przeze mnie zdjęcia są wynikiem mojej osobistej, samodzielnej 

twórczości, nie naruszają praw, dóbr i godności osób trzecich oraz, że przysługują mi prawa 

autorskie do zdjęć w pełnym wymiarze jak również, że prawa te nie są w żaden sposób 

ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. 

4. W przypadku zasadnego wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wynikającymi  

z tytułu naruszenia praw autorskich zobowiązuję się wstąpić w miejsce Organizatora do 

wszczętego postępowania lub zrekompensować mu – wedle jego wyboru – koszty z nim 

związane, zwalniając go tym samym od jakichkolwiek kosztów, jakie powstaną z tego tytułu. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie. 

6. Wyrażam zgodę na przesłanie Administratorowi danych osobowych informacji dot. fotografii, 

wideo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

7. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku na stronie internetowej Organizatora. 

8. Oświadczam, że jestem prawnym właścicielem zdjęć zgłoszonych do Konkursu. 

 

….……………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis Uczestnika  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 2 
 

Oświadczenie 
 
 
Ja niżej podpisany/a potwierdzam, iż przeniosłem/am na Gminę Sokółka prawa autorskie do 

zdjęć/wideo zgłoszonych przeze mnie do konkursu „Zielone Spojrzenie”. W szczególności obejmuje to 

następujące pola eksploatacji: wydawanie i rozpowszechnianie, utrwalanie, zwielokrotnianie 

dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, publiczne wystawianie, wyświetlanie w tym: techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrowego bez konieczności zapłaty dodatkowego 

wynagrodzenia na okres 5 lat po zakończeniu Projektu pt. „Zielone spojrzenie - promocja 

chronionych przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego” w ramach którego jest 

prowadzony Konkurs. 

 

Oświadczam, iż żadna osoba trzecia nie miała praw autorskich do przesłanych zdjęć jako, iż stanowią 

one przejaw wyłącznie mojej własnej pracy twórczej.  

 
 
 
 

 
………………………………………………………………………..….. 

           Imię i nazwisko (czytelnie), data 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Załącznik nr 3 
Klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  
 
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Sokółce jest Burmistrz 
Sokółki, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka; telefon: +48 85 7110900, adres e-mail: 
kancelaria@sokolka.pl. W Urzędzie Miejskim w Sokółce został wyznaczony inspektor ochrony danych 
osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iod@sokolka.pl. 
 
2) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki 
Regionalnej jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, w zakresie w jakim pełni rolę Instytucji 
Zarządzającej oraz Instytucji Koordynującej, jest administratorem danych osobowych przetwarzanych 
w Programie Polska-Białoruś-Ukraina2014-2020. 
 
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej ma swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 
Warszawa a w przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ministerstwie Funduszy i 
Polityki Regionalnej jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: IOD@miir.gov.pl.  

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konkursie fotograficznym w ramach projektu 
pn.: „Zielone spojrzenie – promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i 
rejonu grodzieńskiego w celu promocji i zachowania dziedzictwa przyrodniczego” oraz dokumentacji 
projektu i Programu zgodnie z jego zasadami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust.2 lit. a) 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
 
4) Odbiorcami danych osobowych uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do otrzymania i 
przetwarzania danych w związku z realizacją projektu transgranicznego:  
na terenie Unii Europejskiej 
- Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 
2014-2020 w Warszawie oraz inne podmioty 
- podmioty, którym Minister powierzył wykonywanie zadań w ramach obsługi Funduszy Europejskich, 
w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających, a także 
 beneficjenci, eksperci, podmioty prowadzące audyty, kontrole, szkolenia, działania, wsparcie i 
ewaluacje, 
- instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła 
wykonywanie zadań związanych z obsługą Funduszy Europejskich, 
- podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów 
teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i 
operatorzy telekomunikacyjni.  
 
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym Minister 
Funduszy i Polityki Regionalnej przekaże organom Unii Europejskiej zbiorcze zestawienie wydatków  
zawierające wydatki ostatecznie rozliczające zakończony projekt  (zgodnie z art. w art. 140 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.). W 
niektórych przypadkach np. prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii Europejskiej, okres ten 
może zostać wydłużony. Po upływie ww. okresu dane osobowe będą podlegały archiwizacji zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
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6) Dane osobowe nie będą poddane profilowaniu. Dane nie podlegają procesowi 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
 
7) Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych i ich sprostowania. Realizując te prawo, 
osoba której dane dotyczą może zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Sokółce lub/i  Minister Funduszy 
i Polityki Regionalnej bądź  z pytaniem m.in. o to czy Urząd Miejski w Sokółce lub/i Minister Funduszy i 
Polityki Regionalnej przetwarza jej dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, 
jaki jest cel przetwarzania i jego podstawa prawna  oraz jak długo dane te będą przetwarzane. W 
przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, osoba, której dane dotyczą może zwrócić 
się do Urzędu Miejskiego w Sokółce lub/i Ministra z wnioskiem o ich aktualizację. 
 
8) Posiada Pan/Pani prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania – jeżeli 

spełnione są przesłanki określone w art. 17 i 18 RODO. Żądanie usunięcia danych osobowych 

realizowane jest w szczególności gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji 

celu Urzędu Miejskiego w Sokółce lub/i Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej lub dane osobowe 

były przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa art. 

17 RODO. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Urząd Miejski w Sokółce lub/i 

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej może jedynie przechowywać dane osobowe. Urząd Miejski w 

Sokółce lub/i Minister Funduszy i Polityki Regionalnej nie może przekazywać tych danych innym 

podmiotom, modyfikować ich ani usuwać. Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma 

charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Urząd Miejski w Sokółce lub Ministra 

Funduszy i Polityki Regionalnej oceny czy dane osobowe są prawidłowo przetwarzane zgodnie z 

prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Ograniczenie przetwarzania danych 

osobowych następuje także w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do 

czasu rozpatrzenia przez Urząd Miejski w Sokółce bądź/i Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej tego 

sprzeciwu. Posiada Pan/Pani prawo wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych, skorzystanie z 

prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania 

zgody. 

 
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.  
 
11) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w ww. zakresie będzie 
oznaczać brak możliwości przeprowadzenia przez Urząd Miejski w Sokółce niezbędnych procedur 
prawnych i działań organizacyjnych związanych z udziałem w Konkursie w ramach projektu pn.: 
„Zielone spojrzenie – promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu 
grodzieńskiego  w celu promocji i zachowania dziedzictwa przyrodniczego”. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4  
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) oraz art. 9 ust.2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (RODO)  

 
wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* 

 
na przetwarzanie moich danych osobowych,  tj.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, 
telefon, adres e-mail, potrzeby w związku ze stanem zdrowia w celu udziału w wyprawie i wystawie, 
do udziału w wydarzeniach projektu „Zielone spojrzenie – promocja chronionych obiektów 
przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego” nr projektu: PBU2/0928/18, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Cel tematyczny (CT) – „Dziedzictwo”. 
 
 
……………………………                                                                    ………………………………………………………………….. 
Miejscowość i data                                                                           Imię i nazwisko 
 

 
Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka 

 
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że znajduję się w stanie zdrowia umożliwiającym udział w 
wyprawie i wystawie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Białorusi.  
 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), realizując wytyczne dla 
organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce 
Urząd Miejski w Sokółce pobiera od Państwa dane kontaktowe w postaci imienia, nazwiska i nr 
telefonu na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników zakażenia SARS-CoV-2 w celu 
poinformowania Państwa o ewentualnym kontakcie z osoba zakażoną. 
Ja niżej podpisany oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID - 19 
podczas wyprawy na terytorium RP, oraz RB. 
Oświadczam, że nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do Urzędu Miejskiego w Sokółce w 
razie zakażenia wirusem COVID-19. 
Jednocześnie oświadczam, że: 
1) według mojej wiedzy jestem zdrowa/y i nie posiadam żadnych objawów zakażenia koronawirusem, 
2) nie przebywam na kwarantannie oraz nie miałam/em kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem, 
3) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan mojego zdrowia. 
 
 
 
……………………………                                                                    ………………………………………………………………….. 
Miejscowość i data                                                                             Imię i nazwisko  
 
* - niepotrzebne skreślić  



 

Załącznik nr 5 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku  

 
Ja niżej podpisany(a)  

wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* 

 
 na wykorzystanie wizerunku (zdjęcia, filmy, itp. z udziału w wydarzeniach projektowych).  
Zgoda na wykorzystanie wizerunku i głosu obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie 
zdjęć/filmów wykonanych w czasie ww. wydarzenia za pośrednictwem dowolnego medium, w celach 
związanych z promocją projektu i Programu, zgodnie z obowiązującym prawem, włączając w to 
publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, 
publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc.  
Wyrażam zgodę, by efekty mojej pracy (zdjęcia, filmy, teksty itp.) wykonanych w ramach ww. 
wydarzeń mogły być wykorzystane w ten sam sposób. 
 
……………………………                                                                    ………………………………………………………………….. 
Miejscowość i data                                                                             Imię i nazwisko  

 
 
 

Zapoznanie się i akceptacja klauzuli informacyjnej 
 

Oświadczam, iż otrzymałem(-am) Klauzulę informacyjną stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu 
udziału w warsztatach rękodzielniczych, zapoznałem się z nią, zrozumiałem jej treść, nie wnoszę 
zastrzeżeń do jej treści.  
 
 
 
……………………………                                                                     …………………………………………………………………. 
Miejscowość i data                                                                                      Imię i nazwisko 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* - niepotrzebne skreślić 

 



 

Załącznik nr 6 
Zgoda na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego 

 
Pani/ Pana dane osobowe, w związku z realizacją projektu, mogą być przekazane na Białoruś, która 
jest państwie trzecim w rozumieniu 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 (dalej jako „RODO”). 
Białoruś,  jako państwo trzecie w rozumieniu RODO nie zapewnia standardu ochrony danych 

osobowych jaki wynika z przepisów obowiązujących w Polsce, w tym w szczególności z RODO, gdyż 

na terenie Białorusi przepisy te nie mają zastosowania. Oznacza to , że z udostępnieniem Pani/ Pana 

danych osobowych wiąże się potencjalne ryzyko, iż dane te będą przetwarzane bez zachowania 

rygorów wynikających z RODO. Należy jednak zastrzec, że Lider projektu, Grodzieński Oddział 

Organizacji Społecznej „Państwowy Związek Turystyczno-Sportowy” i Urząd Miejski w Sokółce, 

współpracują w celu eliminacji ryzyka naruszenia danych osobowych. W dniu 30.10.2020r., 

podpisano „Deklarację o ochronie danych otrzymanych z UE”, która chroni dane osobowe na 

podstawie „Deklaracji o ochronie danych”. 

Mając na względzie powyższe, niniejszym  

wyrażam/ nie wyrażam* 

 w trybie art. 49 ust. 1 lit. a) RODO zgodę/y na przekazanie przez Urząd Miejski w Sokółce 

dotyczących mnie danych osobowych, to jest:  

1) imię i nazwisko, 

2) adres zamieszkania 

w celu udziału w warsztatach rękodzielniczych na terenie Republiki Białoruś. 
 

Przyjmuję do wiadomości, że udzielona przeze mnie zgoda może być w każdej chwili odwołana. 
 
 
 
……………………………                                                                     …………………………………………………………………. 
Miejscowość i data                                                                            Imię i nazwisko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* - niepotrzebne skreślić  


