
 

 

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 
ZGŁOSZENIE 

na Konkurs plastyczny na plakat dla dzieci w wieku przedszkolnym lub uczniów szkół 

podstawowych z zakresu walki z niską emisją pt. „SMOGU nie toleruje, atmosferą się 

przejmuje” 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
Imię i nazwisko uczestnika  

Wiek dziecka:  

Kategoria:  

Klasa:  

Nazwa szkoły/przedszkola:  

Adres szkoły /przedszkola: 

 

 

Telefon, adres e-mail szkoły/świetlicy/przedszkola: 

 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka: 

  

 

Telefon, adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego 

dziecka: 

 

TYTUŁ PRACY: 
 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (podopiecznego) 

 

 …………………..………………..  w celu wzięcia udziału w konkursie „SMOGU nie 

toleruje, atmosferą się przejmuje” organizowanego przez Gminę Świecie.  

 

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

 

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora 

Konkursu  

 
Jako opiekun prawny autora pracy konkursowej zatytułowanej: …………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….., zwanej 

dalej „utworem”, zgłoszonej do Konkursu plastycznego „Smogu nie toleruje, atmosferą  

się przejmuje”, oświadczam, iż jestem uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich  

do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Jako opiekun prawny przenoszę 

nieodpłatnie na Organizatora konkursu – Gmina Świecie z siedzibą w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 

124 – autorskie prawa majątkowe do utworu a Organizator konkursu oświadcza,  

iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do utworu. Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz  

z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia  

i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania utworem 



 

 

powstałym w wyniku wykonania i zgłoszenia utworu, w tym zezwolenie na rozporządzenie  

i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora 

dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących 

polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub 

innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, 

techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym 

nośnikach audio, audio-video, video, lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, 

dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci - 

publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, 

telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym  

także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub 

formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach multimedialnych, internetowych, 

telefonicznych lub telekomunikacyjnych.  

Jako opiekun prawny autora utworu zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie  

z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie  

do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu. Jako 

opiekun prawny autora utworu przenoszę na Organizatora konkursu własność jednego egzemplarza, 

na którym utrwalono utwór. Jako opiekun prawny autora utworu gwarantuję, że utwór jest autorstwa 

mojego podopiecznego i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw 

autorskich i praw zależnych na Organizatora konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób 

trzecich. Jako opiekun prawny autora utworu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

mojego podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji przedmiotowego Konkursu w zakresie 

wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. 

 

………………………………………………… 

Data i podpis prawnego opiekuna autora utworu 

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu 

 

 

Jako opiekun prawny autora pracy konkursowej zatytułowanej: …………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………..., 

oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuje regulamin konkursu.  

 

………………………………………………… 

Data i podpis prawnego opiekuna autora utworu 

 
 

                                                   Klauzula informacyjna RODO 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Świecia, który ma swoją z siedzibę na ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 

Świecie, tel. 52 33 23 323 fax: 52 33 32 311, e-mail: sekretariat@swiecie.eu 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych: tel 607 753 475, e-mail: danesobowe24h@wp.pl 

3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody- art. 6 ust 1 lit a RODO oraz w celu obsługi realizowanego konkursu 
w tym: kwalifikacji i sporządzenia listy uczestników, ogłoszenia autorów najlepszych prac, oraz przyznania i przekazania nagród 

laureatom.  

4. Dane osobowe uczestników konkursu plastycznego mogą zostać udostępnione podmiotom lub osobom uprawnionym do 
przeprowadzania w Urzędzie Miejskim w Świeciu czynności kontrolnych i audytowych.  

5. Zebrane dane osobowe uczestników konkursu plastycznego będą przechowywane przez cały okres związany  

z organizacją konkursu oraz przez okres wymagany przepisami prawa, tzn. 5 lat od zakończenia konkursu plastycznego. Dane osób, 
które nie zostały zakwalifikowane do konkursu będą niezwłocznie usuwane. 



 

 

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania jego danych osobowych, czasowego lub stałego 
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z 

naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; jak i prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze 
względu na szczególną sytuację; zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.  

7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych, gdy uzna, że przetwarzanie jego 

danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa krajowego i unijnego. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 3. 

 

 
 
  …………………..………………… 
  (podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

 
 
 


