ZGŁOSZENIE DO GMINNEGO STRAŻACKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY KOZY
Imię i nazwisko autora pracy:
……………………………………………………………………………………………………………………
Grupa/klasa; nazwa szkoły i adres:
…………………………………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail / numer telefonu opiekuna prawnego do kontaktu:
…………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
………………………………………………….………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego)
Oświadczam że,
1. Zapoznałam / zapoznałem się z Regulaminem Gminnego Strażackiego Konkursu
Plastycznego, organizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kozach oraz Urząd Gminy
Kozy i akceptuję jego warunki.
2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
………………………………………………………………………...............................................
(imię i nazwisko autora pracy ) w/w konkursie,
3. Złożoną na konkurs pracę dziecko wykonało osobiście i przysługują dziecku prawa
majątkowe i osobiste i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone.
4. Praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie
narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich,
które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu,
5. 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 2019 r. poz. 1231) 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 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, przesyłanie jej
sieciami wewnętrznymi z wykorzystaniem Internetu.
6. Zapoznałam / zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną.
………………………………………………………………………………Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Jak będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe? (klauzula informacyjna)
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kozy z siedzibą w Kozach,
ul. Krakowska 4, kod pocztowy 43-340 Kozy, adres e-mail: ug@kozy.pl, tel. 33 829 86 50
Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych Panią Małgorzatą Wróbel w Urzędzie
Gminy Kozy z siedzibą w Kozach ul. Krakowska 4, to: adres korespondencyjny 43-340 Kozy,
ul. Krakowska 4 adres e-mail: iod@gzosip.kozy.pl, tel. 33 817 42 91,
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie realizowanych zadań jest art. 6
ust. 1 lit. a RODO*, w związku z wyrażeniem zgody na udział
w Gminnym Strażackim Konkursie Plastycznym. Dane będą przetwarzane
w celu organizacji i rozstrzygnięcia konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach
konkursu. Będziemy publikować imię i nazwisko, nazwę szkoły, klasę oraz pracę konkursową
wybranych uczestników w Konkursie w wydawnictwach, mediach społecznościowych, na
stronie internetowej Urzędu Gminy oraz podmiotów współpracujących z Urzędem Gminy.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia konkursu.
Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983
roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) – przez
czas określony w tych przepisach.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w
dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem regulaminowym konkursu.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących oraz danych
dotyczących dziecka - autora pracy, dla celów związanych z organizacją i realizacją konkursu
oraz upowszechnieniem pracy konkursowej w wydawnictwach, mediach społecznościowych,
stronie internetowej Urzędu Gminy oraz przez podmioty współpracujące z Urzędem Gminy.
…………………………………………………………………………....Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku
mojego dziecka w związku z udziałem w konkursie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1231 ze zm.)
…………………………………………………….………………………Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy
wraz z nazwą szkoły, klasy w związku z udziałem w ww. konkursie, we wszelkich
ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach.
………………………………………….……………………………….Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

* 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

