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FORMULARZ 

- ZGŁOSZENIE ZDJĘĆ  DO PUBLIKACJI W ALBUMIE „CZŁUCHOWIANIE 1945–2020” 

I. Dane osobowe 

imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

adres zamieszkania  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

adres mailowy  ……………………………………………………………   telefon kontaktowy  ………………………………… 

II. Zdjęcia: 

liczba przekazanych zdjęć:    …………… 

sposób przekazania zdjęć: 

III. Oświadczenia 

1. Oświadczam, że wszystkie zdjęcia są moją wyłączną własnością i nie są obciążone prawami 

osób trzecich.  

………………………………… 
(czytelny podpis) 

2. Oświadczam, że użycie zdjęć nie narusza praw do wizerunku osób widniejących na zdjęciach 

oraz że jako zgłaszający przyjmuję na siebie odpowiedzialność cywilną za ewentualne 

naruszenie prawa w tym zakresie i wszelkie roszczenia kierowane do wydawców albumu. 

 

………………………………… 
(czytelny podpis) 

3. Oświadczenie osoby, która nie jest autorem lecz jest właścicielem zdjęć: 

Udzielam wydawcom albumu „Człuchowianie 1945–2020” niewyłącznego prawa do bezpłatnego 

wykorzystania nadesłanych/dostarczonych przez mnie prac w dziedzinach związanych 

z wydaniem i promocją albumu „Człuchowianie 1945–2020” w kraju i za granicą na 

wszystkich polach eksploatacji. 

Oświadczam także, że jestem właścicielem autorskich praw majątkowych do zdjęć zgłoszonych 

do publikacji  w albumie. 

………………………………… 
(czytelny podpis) 

4. Oświadczenia autora zdjęć: 

Udzielam wydawcom albumu „Człuchowianie 1945–2020” licencji niewyłącznej na korzystanie 

z fotografii na zasadach i w zakresie określonym poniżej: 

a) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym m.in. techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową lub jakąkolwiek inną techniką, 

bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, 

b) wprowadzania do obrotu, a także  do pamięci komputera oraz publicznego udostępniania 

tak, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. 

udostępniania on-line), 

c) publicznego odtwarzania, wyświetlania, wystawiania, 

d) użyczania i najmu oryginałów oraz egzemplarzy stworzonych zgodnie z oświadczeniem, 

e) nadawania i remitowania dowolną techniką. 

………………………………… 
(czytelny podpis) 

 listownie   mailem   osobiście 
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IV. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE. L. Nr 119, str. 1), dalej jako RODO lub 

Rozporządzenie, jak również z Ustawą o ochroną danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 z późn. 

zm.) informuję, że:  

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 

jest Burmistrz Miasta Człuchów, 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Mateusz Leciejewski, e-mail: iod@czluchow.eu, tel. 59 

83 42 291. 

 

Dane osobowe są przetwarzane w celu:  

o wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań 

przez Gminę Miejską Człuchów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

o wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO;  

o wykonywanie zapisów umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

o przetwarzania szczególnej kategorii danych osobowych na podstawie art. 9 ust. 1 lit. b, f, h, i; 

o w innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

i art. 9 ust. 1 lit. a RODO.  

 

Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom tj: organom państwowym, 

organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) oraz organom samorządu terytorialnego 

w związku z prowadzonymi postępowaniami na podstawie odrębnych przepisów. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do 

realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz w czasie ustawowym określonym 

w odrębnych przepisach. 

Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia 

danych. 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez 

Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, w pozostałych przypadkach wynika 

z obowiązujących przepisów prawa i jest obowiązkowe.  

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych. 

 

Zapoznałem / zapoznałam się z klauzulą informacyjną  

o przetwarzaniu danych osobowych 

 

………………………………… 
(czytelny podpis) 



FORMULARZ 

 

  

 

 
3 

 
   

V. Opis zgłaszanych zdjęć 

 

1) Kiedy i gdzie zostało wykonane zdjęcie ………………………………………………………………………………… 

Autor zdjęcia  

 

Kto znajduje się na zdjęciu …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Opis okoliczności wykonania zdjęcia   …………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

2) Kiedy i gdzie zostało wykonane zdjęcie ………………………………………………………………………………… 

Autor zdjęcia  

 

Kto znajduje się na zdjęciu …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Opis okoliczności wykonania zdjęcia   …………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

3) Kiedy i gdzie zostało wykonane zdjęcie ………………………………………………………………………………… 

Autor zdjęcia   

 

Kto znajduje się na zdjęciu …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Opis okoliczności wykonania zdjęcia   …………………………………………………………………………………… 

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

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

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

  

 nieznany   nieustalony   znany ………………………………… 

       (imię i nazwisko) 

 nieznany   nieustalony   znany ………………………………… 

       (imię i nazwisko) 

 nieznany   nieustalony   znany ………………………………… 

       (imię i nazwisko) 



FORMULARZ 

 

  

 

 
4 

 
   

4) Kiedy i gdzie zostało wykonane zdjęcie ………………………………………………………………………………… 

Autor zdjęcia  

 

Kto znajduje się na zdjęciu …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Opis okoliczności wykonania zdjęcia   …………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

5) Kiedy i gdzie zostało wykonane zdjęcie ………………………………………………………………………………… 

Autor zdjęcia  

 

Kto znajduje się na zdjęciu …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Opis okoliczności wykonania zdjęcia   …………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

6) Kiedy i gdzie zostało wykonane zdjęcie ………………………………………………………………………………… 

Autor zdjęcia  

 

Kto znajduje się na zdjęciu …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Opis okoliczności wykonania zdjęcia   …………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

 nieznany   nieustalony   znany ………………………………… 

       (imię i nazwisko) 

 nieznany   nieustalony   znany ………………………………… 

       (imię i nazwisko) 

 nieznany   nieustalony   znany ………………………………… 

       (imię i nazwisko) 


