
Załącznik nr 1 do Regulaminu

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

……………………………………………………………….…………….……………….
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

Oświadczam że,
1) zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu plastycznego „Piezz Band i inne
zwierzęce marzenia” dla dzieci od 4 do 12 roku życia organizowanym przez Formy Przekazu
Marta Pokorska-Jurek i wyrażam zgodę na udział

………………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko dziecka)

w/w konkursie,
2) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy dziecka przez organizatora, m. in.
publikację a także prezentowanie, np. na stronach www, spotify, youtube, na antenie radia,
w tv, na facebooku i instagramie.
3) złożoną na konkurs pracę dziecko wykonało osobiście i przysługują dziecku prawa
majątkowe i osobiste,
4) z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik nieodpłatnie,
bez ograniczenia w czasie przenosi na organizatora autorskie prawa majątkowe do tej pracy
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) na następujących polach eksploatacji:
a) rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne
prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie;
b) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej dowolną techniką i w dowolnej liczbie
egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych;
c) przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej w tym w szczególności
wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami
wewnętrznymi z wykorzystaniem internetu;
d) z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik przenosi
nieodpłatnie na organizatora konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy konkursowej
oraz zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej.
5) zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną.

…………………………………………………………………………
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)



Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych:

1) Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie oraz ich
rodziców/opiekunów prawnych są Formy PRzekazu Marta Pokorska-Jurek te. 503 998 498,
formyprzekazu@gmail.com,
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z
organizatorem.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań związanych z organizacją
konkursu oraz przekazania nagród.
4) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a
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), czyli wyrażona zgoda.
5) Dane osobowe będą przetwarzane przez Martę Pokorską-Jurek, a także podmioty
przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartych umów.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konkursu do momentu
wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród, nie dłużej niż do końca września 2021 r.
7) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych
jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo
do przenoszenia danych.
8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
9) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest
warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących oraz
danych dotyczących dziecka - autora pracy, dla celów związanych z organizacją konkursu.

…………………………………………………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka - autora zwycięskiej pracy,
w tym na publikację na stronie internetowej organizatora oraz na facebooku oraz
instagramie organizatora.

…………………………………………………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego


