
 
Załącznik nr 1 

do regulaminu Konkursu na scenariusz krótkometrażowego filmu 
fabularnego inspirowanego „Pociągiem” Jerzego Kawalerowicza 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 
1. TYTUŁ PROJEKTU : ............................................................................................................................. 
 
2. IMIĘ I NAZWISKO REŻYSERA:  …………………………………………………………………………. 
 
3. DATA  URODZENIA:  .......................................................................................................... 
 
4. NAZWA UKOŃCZONEJ UCZELNI / WYKSZTAŁCENIE: …………………………………………….. 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
5. ADRES SKŁADAJĄCEGO: ................................................................................................................. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
6. NUMER TELEFONU (dana fakultatywna) 
................................................................................................................................................................... 
 
7. ADRES E-MAIL: ..................................................................................................................................... 
 
8. IMIĘ I NAZWISKO SCENARZYSTY / WSPÓŁSCENARZYSTY: ..................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
MIEJSCE I DATA     PODPIS 



 
Załącznik nr 2 

do regulaminu Konkursu na scenariusz krótkometrażowego filmu 
fabularnego inspirowanego „Pociągiem” Jerzego Kawalerowicza 

 
 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 

AUTORA / WSPÓŁAUTORA SCENARIUSZA 

 

TYTUŁ PROJEKTU: ............................................................................................................. 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA SCENARIUSZA DO PROJEKTU: 

……………………………………………………………………………………………. 

3. ADRES ZAMIESZKANIA: 

…………………………………………………………………….……………………… 

4. E-MAIL (dana fakultatywna):  

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

5. NUMER TELEFONU (dana fakultatywna): 

........................................................................................................................................... 

 

 

OŚWIADCZAM, ŻE:  

 

Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść. 

 

Jestem: * /należy zaznaczyć jeden z poniższych wariantów/ 

 

o wyłącznym twórcą scenariusza do projektu wskazanego w pkt. 1 powyżej (dalej: 

„Scenariusz”) i posiadam do niego całość autorskich praw majątkowych, którymi mogę 

swobodnie rozporządzać bez żadnych ograniczeń, a także wyrażam zgodę na zgłoszenie 

i wykorzystanie Scenariusza w ramach Konkursu zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu programu; 



o współtwórcą Scenariusza i wspólnie z pozostałymi współtwórcami posiadam do niego 

autorskie prawa majątkowe, w udziale wynoszącym ……%. Współtwórcy Scenariusza 

mogą swobodnie rozporządzać bez żadnych ograniczeń ww. prawami do Scenariusza, 

przy czym konieczna jest do tego zgoda wszystkich współtwórców. Oświadczam, że w 

zakresie mojego udziału wyrażam zgodę na zgłoszenie i wykorzystanie Scenariusza w 

ramach Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu programu. 

 

Scenariusz nie stanowi przeróbki literackiej utworu innego autora. 

 

Zapoznałem/am się z treścią informacji o przetwarzaniu przez Stowarzyszenie Filmowców 

Polskich (dalej: „SFP”) danych osobowych, wskazanej poniżej. 

 

 

 

MIEJSCE I DATA      PODPIS 

 

 

 

..................................................    ............................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
ZAŁĄCZNIK DO OŚWIADCZENIA AUTORA / WSPÓŁAUTORA SCENARIUSZA 
 

Informacja dla autora scenariusza lub osoby której przysługują autorskie prawa 
majątkowe do scenariusza zgłoszonego przez Uczestnika Konkursu na scenariusz 

krótkometrażowego filmu fabularnego inspirowanego „Pociągiem”  
Jerzego Kawalerowicza 

 
Stowarzyszenie Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie 00-834 (dalej jako SFP), 
ul. Pańska 85, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000068354, o numerze NIP: 525-12-
88-627, a także o numerze REGON: 000818002, informuje, iż jest administratorem Twoich 
danych osobowych podanych nam w ramach uczestnictwa w Konkursie na scenariusz 
krótkometrażowego filmu fabularnego inspirowanego „Pociągiem” Jerzego 
Kawalerowicza. 
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować 
się z nami pod adresem: ul. Pańska 85, 00-834 Warszawa. Należy wówczas podać swoje 
imię i nazwisko oraz adres e-mail lub adres korespondencyjny, w celu prawidłowego 
zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą oraz udzielenia odpowiedzi na treść 
zgłoszenia. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby kontaktującej się z nami 
możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych danych osobowych. 
Możesz także skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-
mail: iod@sfp.org.pl 
Skąd mamy Twoje dane osobowe? 
Przetwarzamy dane osobowe gdyż zostały one nam przekazane: 

a) przez Ciebie w związku powyższym oświadczeniem lub 
b) przez Uczestnika zgłaszającego Projekt do udziału w Konkursie  lub 
c) przez autora/współautora scenariusza bądź inną osobę której przysługują autorskie 
prawa majątkowe do scenariusza 

Zakres przetwarzanych danych 
Przetwarzamy dane w zakresie ujętym w przesłanym zgłoszeniu Projektu , niniejszym 
oświadczeniu autora scenariusza lub też w przekazanych nam oświadczeniach dotyczących 
praw autorskich. Z reguły jest to następujący zakres danych: imię i nazwisko, lub nazwa 
działalności, adres, dane kontaktowe (e-mail, telefon), tytuł scenariusza, określony udział 
w prawach autorskich majątkowych. 
Podstawy i cele przetwarzania Twoich danych osobowych 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów 
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegających na weryfikacji warunków formalnych 
przedstawionych w Regulaminie, w tym treści złożonych oświadczeń dotyczących praw 
autorskich, ustalenia autorstwa utworów, oceny Projektu w ramach Konkursu, 
ewentualnego rozpatrywania reklamacji bądź dochodzeniu roszczeń lub obrony przed nimi. 

 
Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia 
udziału w Konkursie. 
Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu. 
Przekazywanie Twoich danych osobowych innym podmiotom 
Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania SFP tj.  
serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na 
których te dane osobowe są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy 
consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów w 
tym firmy obsługujące te serwery. Dane mogą być również ujawnione innym współautorom 
scenariusza lub podmiotom którym przysługują autorskie prawa majątkowe do scenariusza, 
w przypadku kierowania do SFP roszczeń. Twoje dane osobowe mogą być również 
ujawniane w przypadku uzyskania nagrody w Konkursie również Partnerom Konkursu lub 
fundatorom nagród wskazanym w Regulaminie.  
Ponadto Twoje dane osobowe mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy: 
a) obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa, lub 
b) jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego, lub 
c) udzielisz nam na to zgodę 

 
Twoje dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
Okres przechowywania Twoich danych osobowych 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu, chyba że 
wcześniej cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o ile była przez Ciebie 
udzielona, wówczas Twoje dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Ciebie 
zgody.  
W przypadku złożenia reklamacji lub powstania roszczeń Twoje dane osobowe będziemy 
również przetwarzać przez okres rozpatrywania reklamacji lub dochodzenia roszczeń, nie 
dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów 



prawa przysługujących SFP i w stosunku do SFP z uwagi na to, że jest to niezbędne do 
realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów SFP. 
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych 
Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Osobie, której dane osobowe dotyczą na warunkach przewidzianych w RODO, przysługuje 
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
wówczas przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tych celach, chyba że będziemy 
w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych osobowych istnieją dla nas ważne prawnie 
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub 
dane osobowe będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń. 
Przysługuje Tobie prawo do cofnięcia udzielonej SFP zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Twoje zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 
dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na 
ilość przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni. W przypadku 
skierowania do nas korespondencji prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz 
adresu zamieszkania lub adresu e-mail, ewentualnie adresu do korespondencji, w celu 
prawidłowego zidentyfikowania Twojej osoby. Informujemy, że w przypadku powzięcia 
wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy zwrócić się do 
Ciebie o podanie dodatkowych danych osobowych uwierzytelniających lub zadzwonić pod 
przekazany nam numer telefonu. 

 

 

MIEJSCE I DATA      PODPIS 

 

 

...................................................    ................................................... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 
do regulaminu Konkursu na scenariusz krótkometrażowego filmu 
fabularnego inspirowanego „Pociągiem” Jerzego Kawalerowicza 

 

Informacja dla Uczestników Konkursu na scenariusz krótkometrażowego filmu 
fabularnego inspirowanego „Pociągiem” Jerzego Kawalerowicza oraz osób 

wskazanych w zgłoszeniach Projektowych przez Uczestników 

Stowarzyszenie Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie 00-834 (dalej jako SFP), 
ul. Pańska 85, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000068354, o numerze NIP: 525-12-
88-627, a także o numerze REGON: 000818002, informuje, iż jest administratorem Twoich 
danych osobowych podanych nam w ramach uczestnictwa w Konkursie na scenariusz 
krótkometrażowego filmu fabularnego inspirowanego „Pociągiem” Jerzego 
Kawalerowicza. 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować 
się z nami pod adresem: ul. Pańska 85, 00-834 Warszawa. Należy wówczas podać swoje 
imię i nazwisko oraz adres e-mail lub adres korespondencyjny, w celu prawidłowego 
zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą oraz udzielenia odpowiedzi na treść 
zgłoszenia. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby kontaktującej się z nami 
możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych danych osobowych. 

Możesz także skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-
mail: iod@sfp.org.pl 

Skąd mamy Twoje dane osobowe? 

Przetwarzamy dane osobowe gdyż zostały one nam przekazane: 

a) przez Ciebie w związku ze zgłoszeniem Projektu do udziału w Konkursie lub 
b) przez Uczestnika zgłaszającego Projekt do udziału w Konkursie lub 
c) przez autora/współautora scenariusza bądź inną osobę której przysługują autorskie 

prawa majątkowe do scenariusza 

Zakres przetwarzanych danych 

Przetwarzamy dane w zakresie ujętym w przesłanym zgłoszeniu Projektu oraz 
przekazanych nam oświadczeniach scenarzystów/współscenarzystów dotyczących praw 
autorskich, bądź oświadczeniach przekazanych przez podmioty którym przysługują 
autorskie prawa majątkowe. Wobec autorów scenariusza bądź podmiotów którym 
przysługują autorskie prawa majątkowego do niego są to z reguły: imię i nazwisko, lub 
nazwa działalności, adres, dane kontaktowe (e-mail, telefon), tytuł scenariusza, określony 



udział w prawach autorskich majątkowych. Wobec potencjalnych producentów lub 
koproducentów wskazanych przez Uczestnika/Uczestniczkę, są to: nazwa lub imię i 
nazwisko, adres, ewentualnie inne dane kontaktowe które wskazał Uczestnik/Uczestniczka. 

Podstawy i cele przetwarzania Twoich danych osobowych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) wyrażonej w 
zgłoszeniu Projektu w celu przeprowadzenia naboru do Konkursu, wyboru Projektów do 
Konkursu przez Radę Artystyczną, oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
Organizatora tj. art. 6 ust. 1 lit f. RODO polegającego na rozpatrywaniu ewentualnych 
reklamacji, nawiązaniu kontaktu, dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed 
nimi. W przypadku przyznania Nagrody w Konkursie, dane osobowe 
Uczestnika/Uczestniczki będą także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w 
związku z wymogami przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, gdyż jest to 
konieczne dla wypełnienia obowiązków podatkowych oraz właściwych rozrachunków. 
Dane osobowe pozostałych osób niż Uczestnik, przetwarzane będą przez Organizatora w 
celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegających 
na weryfikacji warunków formalnych przedstawionych w Regulaminie, w tym treści 
złożonych oświadczeń dotyczących praw autorskich, oceny Projektu w ramach Konkursu, 
ewentualnego rozpatrywania reklamacji bądź dochodzeniu roszczeń lub obrony przed nimi. 

 
Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia 
udziału w Konkursie. 
Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu. 

Przekazywanie Twoich danych osobowych innym podmiotom 

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania SFP tj.  
serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na 
których te dane osobowe są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy 
consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów w 
tym firmy obsługujące te serwery..  

Ponadto Twoje dane osobowe mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy: 

a) obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa lub 
b) jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego lub 
c) udzielisz nam na to zgodę 

 
Twoje dane osobowe mogą być również ujawniane w przypadku uzyskania nagrody w 
Konkursie również Partnerom Konkursu lub fundatorom nagród wskazanym w 



Regulaminie. Twoje dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar 
Gospodarczy. 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji Konkursu chyba 
że wcześniej cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeśli ją 
udzieliłeś/udzieliłaś wówczas Twoje dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez 
Ciebie zgody.  

W przypadku złożenia reklamacji lub powstania roszczeń Twoje dane osobowe będziemy 
również przetwarzać przez okres rozpatrywania reklamacji lub dochodzenia roszczeń, nie 
dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów 
prawa przysługujących SFP i w stosunku do SFP z uwagi na to, że jest to niezbędne do 
realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów SFP. 

W przypadku przyznania i wypłaty nagrody, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać 
zgodnie z wymogami prawa podatkowego i rachunkowego, przez 5 lat licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.  

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych 

Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Osobie, której dane osobowe dotyczą na warunkach przewidzianych w RODO, przysługuje 
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
wówczas przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tych celach, chyba że będziemy 
w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych osobowych istnieją dla nas ważne prawnie 
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub 
dane osobowe będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń. 

Przysługuje Tobie prawo do cofnięcia udzielonej SFP zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Twoje zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 
dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na 
ilość przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni. W przypadku 
skierowania do nas korespondencji prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz 
adresu zamieszkania lub adresu e-mail, ewentualnie adresu do korespondencji, w celu 
prawidłowego zidentyfikowania Twojej osoby. Informujemy, że w przypadku powzięcia 
wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy zwrócić się do 



Ciebie o podanie dodatkowych danych osobowych uwierzytelniających lub zadzwonić pod 
przekazany nam numer telefonu. 

 

   
 

    

 

 

MIEJSCE I DATA      PODPIS 

 

 

...................................................    ................................................... 
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