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Załącznik nr 2 

 
 

OŚWIADCZENIE AUTORA ZDJĘĆ 
 

Ja niżej podpisana/y: 
 

Imię i nazwisko:  

Data i miejsce 
urodzenia: 

 

PESEL:  

Nr telefonu:  

Adres zamieszkania:  

 

 

W miejscach wykropkowanych prosimy wpisać nazwę bądź numer załączanego zdjęcia/załączonych 

zdjęć. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że: 
 1. Jestem autorem*/autorką*  zdjęć stanowiących załącznik do formularza zgłoszeniowego na konkurs 
„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” i jestem uprawniony/a do wyłącznego rozporządzania nimi.    
2. Prawa autorskie do zdjęć nie zostały ograniczone na rzecz osoby trzeciej.  
3. Zdjęcia nie zostały wykonane na odpłatne zlecenie organizatorów konkursu. 
4. Udzielam Krajowemu Stowarzyszeniu Sołtysów i Województwu Małopolskiemu nieograniczonej  
w czasie, nieodpłatnej licencji na wielokrotne prezentowanie zdjęć przedłożonych przeze mnie  
w konkursie na:  
• stronach internetowych administrowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i Województwo 
Małopolskie oraz w prasie i telewizji,  
• we wszelkich wydawnictwach, broszurach, ulotkach wydawanych przez lub we współpracy  
z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów i Województwem Małopolskim, związanych  
z konkursem „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, 
   • wykorzystanie w bieżącej pracy Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów i Województwo Małopolskie,  
w tym umieszczania w prezentacjach, raportach, dokumentach.  
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Powyższe nie ogranicza moich autorskich praw osobistych, jako twórcy/autora zdjęć.  
5. Prawa wizerunku osób na zdjęciach zostały wyjaśnione i osoby widniejące na zdjęciach wyraziły zgodę  
na wystawienie, kopiowanie, rozpowszechnianie i publikowanie ich wizerunku dla celów informacyjno-
promocyjnych konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, w tym wykorzystania w publikacjach 
Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów i Województwa Małopolskiego, wydawnictwach wydawanych przez 
lub we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów i Województwem Małopolskim oraz na 
stronach administrowanych przez organizatorów konkursu.    
6. Niniejszym przyjmuję na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby 
kierować  przeciwko Krajowemu Stowarzyszeniu Sołtysów i Województwu Małopolskiemu.  
7. Wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926  
z późniejszymi zmianami), która obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, 
zmienianie, udostępnianie i usuwanie tych danych na potrzeby informacyjno-promocyjne konkursu 
„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. 
Przesłanie niniejszego oświadczenia wraz ze zdjęciem/zdjęciami jest równoznaczne z akceptacją  zasad 
uczestnictwa w niniejszym konkursie.  
 
Data:                                                                                    

………………………………………….……………………………… 

Czytelny podpis autora/ki zdjęć, w przypadku 
osoby niepełnoletniej jej przedstawiciela 
ustawowego 
 

* niepotrzebne skreślić 

 
 

 


