
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu 
„Mnie ta ziemia od innych droższa …” 
 

OŚWIADCZENIE1 

□ pełnoletni uczestnik  □ rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika 

Oświadczam, że  

1. zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu Mnie ta ziemia od innych droższa … 

organizowanego przez Książnicę Płocką im. Władysława Broniewskiego oraz III Liceum 

Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku i wyrażam zgodę 

na udział/ udział dziecka ………………………………………………………………………………... (imię i nazwisko) 

w ww. konkursie;  

2. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojej pracy/pracy mojego dziecka przez 

organizatora, m. in. na publikację i wykorzystanie w materiałach promocyjnych i edukacyjnych 

związanych z konkursem oraz innych publikacjach związanych z działalnością organizatora 

3. złożoną na konkurs pracę wykonałem /dziecko wykonało osobiście i przysługują mi/dziecku 

autorskie prawa majątkowe;  

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. – o prawie 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  

b) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej dowolna 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,  

d) publiczne udostępnianie całości lub części pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 

dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym, w tym za pośrednictwem Internetu; 

e) 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)  praca nie narusza praw osób trzecich;  

 

 

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

Data i czytelny podpis autora (osoby pełnoletniej)  

lub rodzica/opiekuna prawnego autora (osoby niepełnoletniej) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ZAZNACZ WŁAŚCIWE 



Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu 
„Mnie ta ziemia od innych droższa …” 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych/danych osobowych 

osoby niepełnoletniej, znajdujących się w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby organizacji 

i promocji Konkursu. 

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

Data i podpis autora (osoby pełnoletniej)  

lub rodzica/opiekuna prawnego autora (osoby niepełnoletniej) 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez organizatora Konkursu na cele 

związane z promocją Konkursu. Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku to publikacje, Internet, 

telewizja. 

 

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

Data i podpis autora (osoby pełnoletniej)  

lub rodzica/opiekuna prawnego autora (osoby niepełnoletniej) 

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych: 

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu Mnie ta ziemia od innych droższa … jest Książnica 

Płocka im. Władysława Broniewskiego z siedzibą w Płocku, ul. Kościuszki 6. Kontakt do administratora danych: 

24 262 31 17. 

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować z wyznaczonym 

przez Administratora Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@ksiaznicaplocka.pl.  

Przetwarzanie danych następuje na podstawie dobrowolnej zgody rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 

Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Celem 

przetwarzania danych jest udokumentowanie i promocja Konkursu oraz Biblioteki. Dane będą przechowywane 

przez okres niezbędny do realizacji ww. celów lub do czasu cofnięcia zgody. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne, aby grupa mogła wziąć udział w Konkursie. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych dziecka oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

 

 


