
Załącznik do Regulaminu 
Karta zgłoszenia do udziału w konkursie „Oficjalna kartka Wielkanocna Cieszyna”
Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem dziecka

Imię i nazwisko opiekuna

        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……

Imię i nazwisko dziecka

        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….

Nazwa Szkoły 

……………………………………………………………………………………………………………...................................klasa………….

Adres do korespondencji

        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….

Nr  telefonu  …………………………………………...……  ,  adres  e-mail
………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE, Ja niżej podpisany/a działam w imieniu małoletniego:
Oświadczam, że:
1. Małoletni jest właścicielem praw autorskich do zgłoszonego projektu, 
2. Zgłoszony projekt nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku wystąpienia osób

trzecich  przeciwko Organizatorowi  konkursu  z  roszczeniami  z  tytułu  naruszenia  jej  praw
autorskich do pracy  lub jej  części,  w tym prawa własności,  autorskich praw osobistych  
i  majątkowych  lub  z  tytułu  naruszenia  dóbr  osobistych,  przejmuję  odpowiedzialność  na
siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatorów Konkursu. 

3. Udzielam Organizatorom zezwolenia na nieodpłatne korzystanie z praw autorskich do pracy
konkursowej w szczególności :
a) bez dodatkowego wynagrodzenia publiczną prezentację projektu w telewizji, Internecie 

i  innych mediach lub  materiałach -  w celu  promocji  konkursu,  wyłonienia  zwycięzcy
konkursu, bądź w celach informacyjnych również po zakończeniu konkursu,

b) nieodpłatne  wykorzystanie  pracy  konkursowej  w  materiałach  promocyjnych
Organizatora,  w szczególności jako kartki  świątecznej,  a także: w ulotkach, folderach,
katalogach, na stronie www i w materiałach multimedialnych. 

c) publiczne odtwarzanie.
  Znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu  „Oficjalna kartka  Wielkanocna

Cieszyna” 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych: zawartych w „karcie zgłoszenia do
udziału  w  konkursie  „Oficjalna  kartka  Wielkanocna Cieszyna” przez  Burmistrza  Miasta
Cieszyna,  Rynek  1,  43-400  Cieszyn  w  celu  udziału  w  konkursie  „Oficjalna  kartka
Wielkanocna Cieszyna”.  Wyrażenie  zgody  jest  dobrowolne  i  mogę  ją  w  dowolnym
momencie  wycofać  z  tym,  że  wycofanie  zgody nie  będzie  miało  wpływu na zgodność  z
prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

 



 Wyrażam zgodę Gminie Cieszyn na nieodpłatne utrwalenie oraz nieograniczone czasowo
oraz terytorialnie wykorzystanie wizerunku małoletniego utrwalonego podczas uczestnictwa
w  konkursie  plastycznym  „Oficjalna  kartka  Wielkanocna Cieszyna” Niniejsza  zgoda
obejmuje następujące pola eksploatacji:  wykorzystanie,  utrwalenie,  obróbka i  powielanie
wykonanych  zdjęć,  obrót  egzemplarzami  na  których  utrwalono  wizerunek  oraz  na
zwielokrotnianie  wizerunku  wszelkimi  dostępnymi  technikami,  rozpowszechnianie  oraz
publikowanie w celach promocji konkursu.

………………………………………………………………..
(data i podpis opiekuna) 

LEGENDA: 

  - należy zakreślić pole.
Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 
rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1),  
zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 
Cieszyn, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl.

2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn,
e-mail: iod@um.cieszyn.pl.

3)  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  konkursu  „Oficjalna  kartka
Wielkanocna Cieszyna”  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679 – osoba, której dane
dotyczą  wyraziła  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  w jednym  lub  większej  liczbie
określonych celów.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Komisja konkursowa

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu organizacji
konkursu, a po tym okresie zgodnie z zasadami archiwizacji.

6)  Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7) Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia  skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy  uzna
Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  dotyczących  Pani/Pana  danych  narusza  przepisy
rozporządzenia 2016/679.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym (akceptacja regulaminu) Jest
Pani/Pan  zobowiązana  do  ich  podania  a  konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  będzie  brak
możliwości udziału Pani/Pana dziecka w konkursie.

 

-


