
                                                                                                                         

 
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu plastycznego 
„Czyste Powietrze wokół nas” 

 

WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI      

WYPEŁNIA PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY DZIECKA 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja, niżej podpisany/a _____________________________________________________________________ 
(Podać imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego dziecka) 

 
jako przedstawiciel ustawowy mojego dziecka 
__________________________________________________ 

   (Podać imię i nazwisko dziecka) 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

 
które jest autorem pracy konkursowej pod tytułem 
_______________________________________________ 

   (Podać tytuł pracy konkursowej) 
 

______________________________________________________________________________________ 

  
zgłoszonej przez ________________________________________________________________________ 

(Podać nazwę szkoły) 

oświadczam, że: 
 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym „Czyste powietrze wokół nas”, zwanym dalej 
Konkursem, organizowanym przez Urząd Gminy Rossosz, ul. Lubelska 8; 21-533 Rossosz  
i akceptuję Regulamin tego Konkursu.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w Karcie Zgłoszeniowej. Wyrażenie 
zgody jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwi udział w Konkursie. 
 
Wyrażam zgodę  /      Nie wyrażam zgody / na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej, w 
folderach, informatorach Urzędu Gminy Rossosz oraz mediach społecznościowych jednostek podległych, a także 
promocji Konkursu, jak również na rozpowszechnianie poprzez utrwalanie, obróbkę, przetwarzanie, przekaz i powielanie 
na wszystkich znanych polach eksploatacji, na podstawie art. 50 i art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  z 2022 r.  poz. 2059). 
 
Praca zgłaszana do Konkursu nie narusza prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich oraz jest ona 
wolna od jakichkolwiek roszczeń z tytułu autorskich praw majątkowych od osób trzecich, a w przypadku wystąpienia 
osób trzecich z takimi roszczeniami, ponoszę wyłączną odpowiedzialność wobec tych osób. 
Jednocześnie jako przedstawiciel ustawowy autora pracy konkursowej przenoszę nieodpłatnie na Organizatora 
Konkursu autorskie prawa majątkowe do tej pracy, a także prawa zależne na następujących polach eksploatacji:  

a) rozpowszechnianie, przystosowanie, publikowanie pracy i jej zwielokrotnienia jakąkolwiek techniką   
i w dowolnym celu; 

b) publiczne wystawienie pracy i jej wykorzystanie  w środkach masowego przekazu przez Organizatora (prasa, 
Internet, telewizja, wydawnictwa, etc.);  

c) wykorzystanie we wskazanym wyżej zakresie nadesłanej pracy przez podmioty współpracujące  
z Organizatorem.  

Autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej wraz z prawami zależnymi przechodzą na Organizatora w momencie 
podpisania niniejszej klauzuli. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 
 
Zapoznałem/am się z poniższą klauzulą informacyjną sporządzoną na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016r. L 119/1). 



                                                                                                                         

 
1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Rossosz z siedzibą w Urzędzie Gminy, ul. Lubelska 8, 21-533 

Rossosz. 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować poprzez adres poczty 

elektronicznej: iod@rossosz.pl 
3) Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie udzielonej zgody w celu organizacji                                          

i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i wręczenia nagród oraz w celu opublikowania na stronie 
internetowej Organizatora imienia i nazwiska oraz wizerunku uczestnika Konkursu.  

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestniczenia w Konkursie, co oznacza, że 
odmowa podania danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z udziału w Konkursie. 

5) Administrator przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, 
o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć dane innym 
podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są szczególne przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, 
zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, umowy powierzenia danych do przetwarzania. 

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, 
następujące uprawnienia:  

a) dostępu do danych osobowych; 
b) żądania ich sprostowania; 
c) usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

Ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie przysługuje  
w tym momencie prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7) Udzielona zgoda na przetwarzania danych może być w każdym momencie cofnięta bez wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje prawo 
wniesienia skargi do UODO. 

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
10) Dane osobowe w Kartach Zgłoszeniowych przechowywane będą przez okres wskazany przepisami prawa. Dane 

osobowe (imię, nazwisko) laureatów będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. W przypadku wizerunku, 
dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. 

 
 

 
 

_______________________________________________________________                                           

                                                           Czytelny podpis przedstawiciela ustawowego dziecka                                                      

 
 

 


