
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
    DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "NASZ DOM" 

   

     UCZESTNIK KONKURSU 
    IMIĘ I NAZWISKO   

   NAZWA PROJEKTU   
   ADRES   
   KOD POCZTOWY   
   MIESCOWOŚĆ   
   TELEFON KONTAKTOWY   
   ADRES E-MAIL   
   

     

     Zezwolenie na korzystanie z fotografii: 
    Oświadczam, że jestem autorem przesłanych fotografii i przekazuję je pracowni projektowej „Dobre Domy 

Flak&Abramowicz” Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4 i 

upoważniam Spółkę do nieodpłatnego, wielokrotnego korzystania z fotografii na poniższych polach eksploatacji: 

a) utrwalanie, 
    b) zwielokrotnianie, każdymi środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym także na płytach CDR, 

 CDRW, DVD, dyskietkach, twardych dyskach komputerów oraz innych nośnikach 
  cyfrowych, 

    c) wprowadzanie do pamięci komputera, a także do sieci informatycznych, 
   d) wprowadzanie do obrotu egzemplarzy, 

    e) publiczne rozpowszechnianie, 
    f) publiczne udostępnianie, 
    g) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, 

   h) wynajmowanie, dzierżawa, użyczenie. 
    W sprawach nie uregulowanych zezwoleniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
 

 

…………………………………… 

Podpis uczestnika Konkursu  

 

Administratorem danych  osobowych uczestników konkursu jest "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka 
komandytowa,  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4. Administrator danych osobowych jest Organizatorem 
konkursu  i przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu. Dane osobowe 
dotyczące uczestników konkursu przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji mailowej, telefonicznej bądź 
pocztowej na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 
mailowej, telefonicznej bądź pocztowej obsługi , jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy od czasu ostatniego kontaktu. Dane 
osobowe mogą zostać  przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, takim jak: agencje 
marketingowe, dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie, podmioty obsługujące płatności, dostawcy usług 
księgowych, prawnych i doradczych, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 
Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych , gdy uzna iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.; 
 
 

Podanie przez Uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 
zgłoszenia swego udziału w konkursie i obsługi korespondencji prowadzonej w tym temacie. 

   



 
W przypadku wyrażenia zgód marketingowych przez Uczestnika konkursu  dane osobowe 
przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO. Dane  
osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanych zgód marketingowych będą przechowywane i 
przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. 
Jeśli chce Pani/Pan dowiedzieć się więcej na temat przetwarzanych przez nas danych 
osobowych – zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności 
https://www.dobredomy.pl/dd_files/File/polityka-prywatnosci-pracowni.pdf 

 
 

 

 Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich ww. danych osobowych w celach marketingowych za pośrednictwem 
poczty elektronicznej przez "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa, zgodnie z 
Artykułem 6 ust. 1 lit. a i f RODO oraz  ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204z zm.)  

 

 Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich ww. danych osobowych w celach marketingowych za pośrednictwem 
połączeń telefonicznych przez "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa  zgodnie z 
Artykułem 6 ust. 1 lit. a i f RODO oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 
poz. 1800 z zm.).  

 

 Wyrażam zgodę  na przesyłanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez "Dobre 
Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie 
ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204z zm.) 

 

 Wyrażam zgodę  na przesyłanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez 
partnerów  "Dobre Domy Flak & Abramowicz" Sp. z o.o. Spółka komandytowa za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 
144 poz. 1204z zm.) 

 
 
 

 

     

   

   

     Wypełniony formularz wraz ze zdjęciami biorącymi udział w konkursie, prosimy przesłać na adres e-mail: 
marketing@dobredomy.pl  
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