Załącznik nr 1

Zgłoszenie do konkursu "Pocztówka z mojego miasta"

Imię i nazwisko uczestnika ...................................................................………………………..........
Numer telefonu kontaktowego/ e mail ................................................................................
Miejsce zamieszkania ...........................................................................................................
Wskazanie miejsca, które prezentuje zgłaszana praca ...........................................................

...................................
miejscowość, data

..........................................
podpis uczestnika/rodzica

* W imieniu uczestników niepełnoletnich formularz wypełnia rodzic/opiekun.

Klauzula informacyjna
(informacje wynikające z art. 13 RODO)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO) informuję, że
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz z siedzibą, przy ul.
Rynek 18, 98-200 Sieradz, e-mail: kreatywnysieradz@gmail.com, tel. 43 67 77 214.
W SKS wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail:
kreatywnysieradz@gmail.com lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz,
98-200 Sieradz, ul. Rynek 18). Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6
ust. 1 pkt b) RODO wyłącznie w celu wykonania umowy.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, udokumentowania i promocji konkursu "Pocztówka z
mojego miasta", a imiona i nazwiska uczestników konkursu mogą być upublicznione na stronach
internetowych organizatora konkursu oraz podmiotów z nim współpracujących, w tym mediów. Podanie
danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie. Podstawą prawną
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt a (na podstawie zgody) oraz art. 9 ust.1 pkt a (zgoda na
przetwarzanie danych szczególnych kategorii). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
osiągnięcia celów, na które zostały pozyskane, a po upływie tego okresu, przez czas wymagany
obowiązującymi przepisami prawa. Właściciel danych osobowych ma prawo:
- dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

- żądania sprostowania danych,
- do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), w szczególności, gdy nie są one już niezbędne do celów,
w których zostały zebrane,
- do ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Właściciel danych osobowych może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które
zostały przez niego przekazane na podstawie zgody - z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Może również złożyć skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
...................................

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

miejscowość, data

podpis uczestnika

Oświadczenie uczestnika konkursu dotyczące przeniesienia praw autorskich
oraz przeniesienia własności egzemplarza pracy:

W związku ze zgłoszeniem udziału w konkursie "Pocztówka z mojego miasta" oświadczam, że:
1. Przenoszę nieodpłatnie na rzecz Organizatora konkursu całość autorskich praw majątkowych do
zgłoszonej przeze mnie do Konkursu pracy konkursowej na wskazanych poniżej polach eksploatacji:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zgłoszonego projektu pocztówki - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy prac konkursowych (w całości lub we fragmentach), w tym w szczególności techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu cyfrowego, w celu umieszczenia w dowolnych publikacjach,
- wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, na których utrwalono pracę,
- w zakresie rozpowszechniania prac konkursowych, w tym przez publiczne udostępnianie poprzez:
prezentowanie prac w postaci materiału graficznego, plansz, zdjęć w publikacjach realizowanych przez
Organizatorów,
- publiczne udostępnienie prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,
- zapisywanie prac w postaci zapisu cyfrowego na komputerach w celu późniejszego ich wykorzystania przez
Organizatora, zamieszczenie i prezentacja prac wraz z nazwą autora na stronie serwisu Facebook i innych
stronach w Internecie.
2. Przenoszę również nieodpłatnie prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do
pracy konkursowej na polach eksploatacji wskazanych powyżej w tym prawa do przeróbki i adaptacji oraz
prawa do opracowania.
3. Przenoszę nieodpłatnie na Organizatora konkursu własność egzemplarzy pracy plastycznej dostarczonego

do Organizatora.
4. Oświadczam ponadto, że przedstawiona przeze mnie praca nie narusza praw osób trzecich i posiadam do
niej pełne prawa autorskie a w przypadku naruszenia praw osób trzecich z tego tytułu ponoszą w stosunku
do tych osób odpowiedzialność wyłączną.

...................................
miejscowość, data

.. .....................................
podpis uczestnika

OŚWIADCZENIE RODZICÓW
(w przypadku niepełnoletniego uczestnika konkursu)
W związku z udziałem mojego dziecka ....................................……………………………………………..
w konkursie "Pocztówka z mojego miasta" , organizowanym przez Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz,
- potwierdzam zapoznanie się z regulaminem konkursu,
- akceptuję wszystkie jego postanowienia,
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie organizacji konkursu,
obejmujące:
- wykonywanie zdjęć mojego dziecka w trakcie konkursu i ogłoszenia wyników oraz nieodpłatne i
bezterminowe wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka w dokumentacji związanej z konkursem,
- nieodpłatną publikację imienia i nazwiska mojego dziecka oraz nieodpłatną publikację wykonanych
fotografii i materiałów filmowych z jego wizerunkiem na stronach internetowych organizatora, tj.
Stowarzyszenia Kreatywny Sieradz oraz podmiotów z nim współpracujących, w tym mediów,
relacjonujących przebieg konkursu.
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101
poz. 926 z późn. zm.);
………………………………………...…….
miejscowość, data

............……………………………………...….
podpis rodzica/opiekuna
prawnego niepełnoletniego uczestnika

