Załącznik nr 1.
Zgłoszenie i oświadczenia opiekuna
RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY "MOJA RODZINA JAK Z BAJKI"
imiona i nazwiska
autorów pracy
wiek dziecka
adres zamieszkania
numer telefonu do kontaktu
e-mail do kontaktu
Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia, nazwiska oraz
imienia, nazwiska i wieku mojego dziecka we wszelkich informacjach i publikacjach związanych z
rodzinnym konkursem plastycznym "Moja rodzina jak z bajki ".
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu moich danych osobowych
oraz danych osobowych mojego dziecka, umieszczonych na karcie zgłoszenia i metryczce w celu
niezbędnym do przeprowadzenia konkursu jak też celem promocji działalności Organizatora.
1. Administratorem danych osobowych jest GMINNY OŚRODEK KULTURY I CZYTELNICTWA
W SKOŁYSZYNIE, z siedzibą: 38-242 Skołyszyn 283.
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@skolyszyn.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu, jego Promocji i dokumentacji oraz w
związku z wydaniem nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i zgodnie z treścią „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” zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”.
4. Dane osobowe podawane są przez uczestników konkursu dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.
5. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
inaczej jest to dozwolone na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych powyżej celów
przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
przepisach archiwalnych.
7. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia.
Data, miejscowość ………………………
Podpis opiekuna prawnego…………………………………………….

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU UCZESTNIKA KONKURSU
ORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY I CZYTELNICTWA
W SKOŁYSZYNIE
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka
..................................................................................(imię i nazwisko dziecka) przez GMINNY
OŚRODEK KULTURY I CZYTELNICTWA W SKOŁYSZYNIE, z siedzibą: 38-242 Skołyszyn 283, w
celu promocji wydarzenia oraz Organizatora konkursu w mediach internetowych i drukowanych
........................................... .....................................................................
(data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH NA
ORGANIZATORA KONKURSU PLASTYCZNEGO
Ja niżej podpisany/a
_______________________________________________________________________________________
jako autor/przedstawiciel ustawowy dziecka/podopiecznego
będącego autorem pracy konkursowej - dalej jako „praca plastyczna”, zgłoszonej do rodzinnego konkursu Moja
rodzina jak z bajki organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie , oświadczam,
iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do pracy plastycznej w zakresie
wskazanym w niniejszym oświadczeniu.
Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora przenoszę nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe
do pracy plastycznej, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania pracy plastycznej poprzez jej
adaptację lub przerobienie pracy plastycznej, połączenie jej z innymi pracami plastycznymi, a Organizator
Konkursu oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do pracy plastycznej.
Autorskie prawa majątkowe do pracy plastycznej wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora
w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie
wykorzystania i rozporządzania pracą plastyczną, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie
z opracowania pracy plastycznej w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat.
Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:
a) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy pracy plastycznej z zastosowaniem technik poligraficznych,
reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektrycznych, zapisu
magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;
b) wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy pracy plastycznej, najem lub użyczenie oryginału albo
egzemplarzy, na których utrwalono pracę plastycznąbez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i
czasowych, bez względu na przeznaczenie;
c) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach
informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach społecznościowych typu
Facebook, YouTube, Twitter) w taki sposób, aby dostęp do pracy plastycznej przez osoby trzecie był możliwy
w wybranym przez nie miejscu i czasie;
d) publiczne prezentowanie pracy plastycznej;
e) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy.
Jako autor/ przedstawiciel ustawowy autora pracy plastycznej zezwalam Organizatorowi na
rozporządzanie i korzystanie z pracy plastycznejw zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora
uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy
plastycznej.
Upoważniam ponadto Organizatora do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonego
do Konkursu pracy plastycznej oraz przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem tej pracy.
Jako autor/ przedstawiciel ustawowy autora pacy plastycznej upoważniam do wykonywania nadzoru
autorskiego i anonimowego rozpowszechniania pracy plastycznej.
Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora utworu oświadczam, że praca plastyczna jest mojego
autorstwa /autorstwa mojego dziecka/podopiecznego i, że w związku z wykonaniem pracy plastycznej i
przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora, nie naruszam w żaden sposób
praw osób trzecich.
__________________________________________
Data i podpis autora/ przedstawiciela ustawowego autora utworu

