
Strona 1 z 2 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

 KONKURS NA NAJŁADNIEJSZA POSESJĘ 2019 R.   

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY CIECHANÓW 

 

Niniejszym zgłaszam do konkursu posesję – budynek 

□ Posesja prywatna 

□   Budynek usługowy 

□   Budynek użyteczności publicznej 

Usytuowaną w miejscowości ………………………………………………………………………………………………………………. 

( dokładny adres – miejscowość, ulica, nr budynku) 

 

Dane osobowe właściciela posesji: 

Imię i nazwisko( nazwa firmy)…………………………………………………………………………………………………………… 

Nr kontaktowy……………………………………………………………………… 

…………………………………………….. 

Podpis właściciela 

Dane osobowe zgłaszającego ( wymagana pisemna zgoda wściela nieruchomości) 

Imię i nazwisko ( nazwa firmy)…………………………………………………………………………………………………………. 

Nr kontaktowy ……………………………………………………… 

 

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

Miejscowość , data                                                                                                    podpis zgłaszającego  

 

Oświadczam, że nie byłem/am laureatem trzech ostatnich edycji konkursu   

 

……………………………………. 

Podpis  
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Zgoda na wykorzystanie zdjęć posesji 

 

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam 

zgodę na  nieodpłatne wykorzystanie i  publikację  przez Urząd Gminy Ciechanów zdjęć posesji zgłoszonych w 

konkursie NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ 2019. 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, 

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji 

filmowej) przez Gminę Ciechanów z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Fabrycznej 8, na potrzeby konkursu 

NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ 2019. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  

3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, 

kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony 

towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, 

modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach 

informacyjnych.  

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w 

tym na stronach Urzędu Gminy Ciechanów oraz portalach społecznościowych Facebook, YouTube itp.) oraz 

zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych Gminy. Mój wizerunek nie może być użyty w 

formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, danych osobowych podanych w karcie zgłoszeniowej 

do konkursu. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się 

z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz 

prawie dostępu do treści podanych danych i prawie ich poprawiania.  

 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu. 

 

 

 

 

 

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

 

(imię i nazwisko uczestnika 

konkursu) 

(data i miejscowość) (podpis) 

 

 

 

 


