…………………………………….., dnia ………………………………..

..............................................................................................

(miejscowość)

(data)

(imię i nazwisko uczestnika)

...............................................................................................
(nazwa i adres szkoły )

KONKURS „NAPISZ SWOJĄ BAŚŃ DO AUDIOBOOKA”
ZGODA UCZESTNIKA / RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA*
Niniejszym oświadczam, że:
1. Zapoznałam/Zapoznałem się z regulaminem Konkursu „Napisz swoją baśń do audiobooka”
akceptuję wszystkie jego warunki.

i bez zastrzeżeń

2. Nadesłana praca nie była publikowana i nagradzana
w innych konkursach.
3. Przenoszę nieodpłatnie na organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy:
a)

w zakresie utrwalania i powielania pracy;

b)

prezentacji w środkach masowego przekazu;

c)

publicznego prezentowania i udostępniania pracy;

d)

wprowadzenia pracy do pamięci komputerów;

e)

wykorzystania pracy w sieci internetowej;

f)

swobodnego używania i korzystania z pracy oraz pojedynczych elementów w zakresie promocji
i reklamy przez organizatora;

g)

trwałego lub czasowego zwielokrotniania pracy w całości lub w części jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie.

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka*
przez organizatorów Konkursu – zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) na cele związane z promocją konkursu. Możliwe formy
rozpowszechniania wizerunku to: publikacje na stronach internetowych, sprawozdaniach z relacji przebiegu
Konkursu przekazywanych Patronom.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych mojego dziecka* wymaganych
w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby Konkursu w trybie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. zwanego
dalej RODO.
6.

Administratorem danych jest Duszpasterstwo Akademickie przy par. pw. św. Jana Kantego ul. Leśna 7a, 76-200
Słupsk. Dane osobowe (w zakresie zgodnym z Formularzem zgłoszeniowym) podawane są przez osoby będące
opiekunami prawnymi lub sprawującymi pieczę nad dzieckiem lub przez osoby pełnoletnie zgłaszające się do
Konkursu dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w Konkursie. Zbierane są one przez
DA Słupsk wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji Konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody,
w okresie jej obowiązywania. Dane będą przechowywane przez czas trwania Konkursu, a następnie
zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7. Osobie, której dane dotyczą, jej opiekunowi prawnemu/osobie sprawującej pieczę nad dzieckiem, przysługuje
prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym
momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w Konkursie, ma prawo również
złożyć skargę do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: kontakt@daslupsk.pl.
*niepotrzebne

skreślić

…………………………………….., dnia ………………………………..

(miejscowość)

(data)

Brak wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika uniemożliwi
wzięcie udziału w Konkursie.

...........................................................................
(czytelny podpis autora)

…………….......................................................
(w przypadku osób niepełnoletnich – podpis rodzica/ prawnego opiekuna* )

ZGODA NAUCZYCIELA - OPIEKUNA UCZESTNIKA
KONKURS „BAŚŃ CHRZEŚCIJAŃSKA”
Wyrażam zgodę na:
1. nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez organizatorów Konkursu – zgodnie
z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) na cele związane z promocją Konkursu. Możliwe formy
rozpowszechniania wizerunku to: publikacje na stronach internetowych, sprawozdaniach z relacji
przebiegu Konkursu przekazywanych Patronom.
2. przetwarzanie moich danych osobowych zebranych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby
Konkursu w trybie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych )
Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO.

Zostałem poinformowany(a), że:
1. administratorem moich danych osobowych, zebranych na potrzeby Konkursu jest Duszpasterstwo
Akademickie przy par. pw. św. Jana Kantego ul. Leśna 7a, 76-200 Słupsk. Administrator wyznaczył
inspektora ochrony danych, ks. Łukasza Bikuna, z którym może Pani/Pan kontaktować się we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych poprzez email: kontakt@daslupsk.pl lub pisemnie na adres
Administratora danych.
2. dane będą przechowywane przez czas trwania konkursu, a następnie zarchiwizowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
3. posiadam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
4. podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia
umowy, osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do ich podania.
Podstawa prawna:
1) art. 13 ust. 1-2 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1),

*niepotrzebne

skreślić

…………………………………….., dnia ………………………………..

(miejscowość)

2) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz.1000).

(data)

Brak wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uniemożliwi wzięcie
udziału w Konkursie.

…………………………………………..
(czytelny podpis nauczyciela/opiekuna)

*niepotrzebne

skreślić

…………………………………….., dnia ………………………………..

(miejscowość)

(data)

..............................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

...............................................................................................
(nazwa i adres szkoły )

KONKUS „NAPISZ SWOJĄ BAŚŃ DO AUDIOBOOKA”

Oświadczenie o prawach autorskich

Ja, niżej podpisany oświadczam, że praca niniejsza jest wynikiem mojej działalności twórczej
i powstała bez niedozwolonego udziału osób trzecich.
Oświadczam ponadto, że przygotowana przeze mnie praca nie narusza praw autorskich osób
trzecich.

…………………….….....................................................
(czytelny podpis uczestnika)

.....................................................
(w przypadku osób niepełnoletnich – czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna* )

*niepotrzebne

skreślić

