
 

 

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

 

……………………………………….. 
(nr telefonu oraz adres e-mail) 
 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 
  Oświadczam, że praca plastyczna mojego dziecka zgłoszona w konkursie  

pt. „Segregacja odpadów komunalnych w Prabutach” organizowanym przez Urząd Miasta  

i Gminy w Prabutach jest wynikiem samodzielnej pracy mojego dziecka oraz udzielam 

Organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z tego utworu przez czas nieokreślony  

i na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji w zakresie wymienionym w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 r. poz. 

1231). 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem oraz z Klauzulą informacyjną  

dla uczestników konkursu. 

 

………………………………………………………….  

(podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie 

wizerunku mojego dziecka………….…………………………………………………….. 

(imię i nazwisko) zarejestrowanego podczas rozstrzygnięcia konkursu (fotorelacja, materiały 

filmowe). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie 

wykorzystywany wyłącznie w celu informacji i promocji konkursu poprzez publikację  

na stronie internetowej Organizatora, za pośrednictwem portali społecznościowych, takich jak 

Facebook, na tablicach informacyjnych. Podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.). 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych i danych osobowych mojego dziecka 

przez Organizatora dla celów związanych z przebieg konkursu: imię i nazwisko, szkoła, klasa, 

nr telefonu oraz adres e-mail na podstawie 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) zwanego dalej 

RODO. 

 

 

………………………………………………………….  

(podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 
*niepotrzebne skreślić 

W stosunku do danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 



 

 

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

 

……………………………………….. 
(nr telefonu oraz adres e-mail) 
 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Oświadczam, że moja praca plastyczna zgłoszona w konkursie pt. „Segregacja odpadów 

komunalnych w Prabutach” organizowanym przez Urząd Miasta i Gminy  

w Prabutach jest wynikiem mojej samodzielnej pracy oraz udzielam Organizatorowi 

nieodpłatnej licencji na korzystanie z tego utworu przez czas nieokreślony i na wykorzystanie 

go na wszystkich polach eksploatacji w zakresie wymienionym w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1231). 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem oraz z Klauzulą informacyjną  

dla uczestników konkursu. 

 

 

………………………………………………………….  

(podpis uczestnika) 

 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie 

mojego wizerunku ……………………………………………………..(imię i nazwisko) 

zarejestrowanego podczas rozstrzygnięcia konkursu (fotorelacja, materiały filmowe). 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystywany wyłącznie 

w celu informacji i promocji konkursu poprzez publikację na stronie internetowej Organizatora, 

za pośrednictwem portali społecznościowych, takich jak Facebook, na tablicach 

informacyjnych. Podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.). 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora  

dla celów związanych z przebieg konkursu: imię i nazwisko, szkoła, klasa, nr telefonu oraz 

adres e-mail na podstawie 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) zwanego dalej RODO. 

 

 

………………………………………………………….  

(podpis uczestnika) 
*niepotrzebne skreślić 

W stosunku do danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 


