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DANE UCZESTNIKA KONKURSU 
 

Imię i nazwisko autora pracy ................................................................................................................ 

Wiek autora ……………………………………………………………………………………………………………….…………….…….…. 

Adres autora lub szkoły………………………………………………………………………………………...…………….…………….. 

………………………………………………………………………….……………………………..………….……………………….…………… 

………………………….……………………………..………………………………………………………………………………….….……...... 

Numer telefonu autora lub szkoły………………………………………………………………………………………………….……  

E-mail autora lub szkoły………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko opiekuna artystycznego …………………………………………………………………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIE PRAW AUTORSKICH 

 

Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie twórczość jest mojego autorstwa oraz nie narusza praw autorskich 
w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83) 
oraz dóbr osobistych chronionych prawem. Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie 
Salezjańskiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. ks. Augusta Czartoryskiego w Mińsku Mazowieckim praw 
autorskich, praw majątkowych do nadesłanych wierszy w zakresie: 
- utrwalenia i zwielokrotnienia nadesłanego utworu/utworów – wytwarzanie egzemplarzy bez względu na 
technikę (np. technikę drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową) w dowolnej liczbie publikacji 
i nakładzie; 
- obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, 
użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, 
odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu 
terytorialnym, wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie 
utworu lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału 
promocyjnego, artykułu prasowego;  
- prezentacji nadesłanych wierszy w dniu wręczenia nagród i wyróżnień laureatom Konkursu. 
 Zapoznałem/am się i respektuję Regulamin Powiatowego Konkursu Poetyckiego. /W przypadku osób 
niepełnoletnich podpisuje opiekun prawny/ 

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

   (podpis autora/opiekuna prawnego) 

 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 
 
 

…………………………………………………….………………………….    
 (imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna) 
 

Niniejszym oświadczam, że: 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka1 danych osobowych przez Organizatora 

zgodnie z RODO2 w celach marketingowych, promocyjnych lub reklamowych Organizatora, w tym na 

wprowadzenie moich/mojego dziecka1 danych osobowych do bazy danych, której administratorem jest 

                                                                   
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Rozporządzenie 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) 
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Organizator. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka1 również w 
przyszłości, do wyżej określonych celów przetwarzania, na zasadach określonych w regulaminie 
Salezjańskiego Powiatowego Konkursu Poetyckiego.  

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych osobowych 
moich/mojego dziecka1 jest wyrażona przeze mnie zgoda. 

 Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Organizatora oraz 
podmioty wykonujące lub mogące wykonywać w przyszłości działania marketingowe, promocyjne oraz 
reklamowe na rzecz Organizatora.  

 W przypadku otrzymania nagrody wyrażam zgodę na umieszczenie moich/mojego1 dziecka danych 
osobowych takich jak: imię i nazwisko oraz nazwa szkoły na stronie internetowej Organizatora, mediach, 
prasie lokalnej oraz wydawnictwach promujących Organizatora. 
 

Oświadczam, że zostałam/em1 poinformowany iż: 

 przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, w tym mojego wizerunku, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania 
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

 moje dane osobowe w tym wizerunek nie będą przetwarzane w sposób automatyczny i nie będą 
podlegały profilowaniu; 

 Administrator danych nie będzie przekazywać moich danych osobowych, w tym wizerunku do państwa 
trzeciego;  

 dane będą przetwarzane i udostępniane przez okres 10 lat od daty wykonania zdjęcia lub wykonania 
nagrania filmowego;   

 dane będą przechowywane przez Administratora bezterminowo chyba, że zostanie odwołana zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych. 

 

 
 

………………………………………..…………………………………...  
miejsce, data, podpis  

uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego  
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka1 w celach prowadzenia konkursu 
określonego w regulaminie Salezjańskiego Powiatowego Konkursu Poetyckiego. 
 
 
 

…………………………………….……………………………………...  
miejsce, data, podpis  

uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego  
  
 
 
 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka1 w Salezjańskim Powiatowym Konkursie Poetyckim. 
 
Dnia .......................................... r.  
 
 

..……..…………………………………………………………………………………….  
(podpis  uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego ucznia)  


