
 Załącznik nr 3 do Regulaminu  

Oświadczenie Uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
i wykorzystanie wizerunku 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika 
w następującym zakresie: 

1) imię i nazwisko; 
2) adres do korespondencji; 
3) numer telefonu; 
4) adres e-mail; 
5) data urodzenia oraz PESEL; 
6) wizerunek — w razie, gdy film zawiera wizerunek Uczestnika lub w razie uzyskania 

statusu laureata Konkursu w przypadku wręczenia nagrody przez przedstawiciela 
Organizatora oraz w przypadku upowszechniania w przestrzeni publicznej i w 
mediach (w tym m.in. w: prasie, radio, telewizji, Internecie, w tym w mediach 
społecznościowych, publikacjach dotyczących Konkursu, materiałach promocyjnych, 
informacyjnych i informacyjno-edukacyjnych); 

7) numer identyfikacyjny producenta  – w przypadku, gdy pracę konkursową złoży 1

rolnik, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu; 
8) seria i numer dokumentu tożsamości – w przypadku, gdy Uczestnik otrzyma nagrodę 

lub wyróżnienie w Konkursie i podpisze umowę o przeniesieniu autorskich praw 
majątkowych; 

9) numer rachunku bankowego – w przypadku, gdy Uczestnik otrzyma nagrodę lub 
wyróżnienie w Konkursie. 

Wyrażam zgodę, aby dane osobowe, o których mowa powyżej, były przetwarzane w celu: 
1) przeprowadzenia Konkursu; 
2) wyłonienia laureatów Konkursu; 
3) przyznania i wypłaty nagród lub wyróżnień; 
4) udostępnienia informacji o wynikach Konkursu; 
5) wykorzystania wizerunku – w razie, gdy film zawiera wizerunek Uczestnika lub 

w razie uzyskania statusu laureata Konkursu w przypadku wręczenia nagrody 
przez przedstawiciela Organizatora oraz w przypadku upowszechniania w 
przestrzeni publicznej i w mediach (w tym m.in. w: prasie, radio, telewizji, 
Internecie, w tym w mediach społecznościowych, publikacjach dotyczących 
Konkursu, materiałach promocyjnych, informacyjnych i informacyjno-
edukacyjnych); 

 Numer ewidencyjny, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym 1

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o 
przyznanie płatności (Dz.U. z 2021 r. poz. 699).



6) możliwego zgłaszania filmu do innych konkursów (w tym konkursów 
międzynarodowych) lub do publikacji międzynarodowych; 

7) realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji 
dokumentacji przez Organizatora. 

…………………………………  …………………………………………………… 
(Miejscowość i data) (czytelny podpis Uczestnika, a w przypadku osoby 

małoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 


