OŚWIADCZENIE
Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka
w organizowanym przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Polkowicach
Konkursie Plastycznym „Polkowicki Wiatrak ” - o zakresie powiatowym.
(obejmuje: przetwarzanie danych osobowych, przeniesienie praw autorskich
i wykorzystanie wizerunku).

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie Plastycznym „Polkowicki Wiatrak” organizowanym
przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Polkowicach

...........................................................................................................................
(imię i nazwisko)
...........................................................................................................................
(wiek, klasa, nazwa szkoły)
...........................................................................................................................
(dane rodzica/opiekuna, kontakt: telefon, e-mail, adres)

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
organizatora konkursu moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu w celach wynikających z organizacji
i przeprowadzenia konkursu zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a) RODO. Jednocześnie oświadczam, że jestem
świadoma/y, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka w zakresie imienia, nazwiska, wieku, klasy, szkoły oraz
wizerunku w celach wynikających z organizacji i przeprowadzenia konkursu zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a) RODO.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne
do wzięcia udziału w konkursie.

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora pracy wyrażam zgodę na podawanie do publicznej
wiadomości i rozpowszechnianie imienia i nazwiska dziecka, wieku, klasy, nazwy szkoły oraz miasta w związku
z udziałem w Konkursie Plastycznym „Polkowicki Wiatrak’’ – o zasięgu powiatowym w materiałach promocyjnych
i informacyjnych, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu
(www.mgbp.pl), profilach w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram).

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora pracy wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez
bibliotekę wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas konkursu, którego było uczestnikiem na stronie
internetowej organizatora (www.mgbp.pl) i profilach w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram).

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora pracy wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne
publikowanie i rozpowszechnianie wykonanej przez moje dziecko pracy konkursowej wraz
z wizerunkiem dziecka w materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z konkursem, w prezentacjach
pokonkursowych.

Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny autora przenoszę nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa
majątkowe do pracy. Autorskie prawa majątkowe do pracy przechodzą na Organizatora w momencie podpisania
niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do wielokrotnego, nieodpłatnego publikowania wykonanej
przez moje dziecko pracy konkursowej wraz z wizerunkiem dziecka na stronie internetowej organizatora
konkursu (www.mgbp.pl), profilach w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram) oraz wszelkiego
rodzaju wydawnictwach. Przeniesienie powyższych praw nie jest ograniczone czasowo i terytorialnie.

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa jest wynikiem samodzielnej pracy
dziecka.
Oświadczam, że praca konkursowa mojego dziecka nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza
ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu Plastycznego „Polkowicki wiatrak’’ – o zasięgu
powiatowym promującego Bibliotekę w Polkowicach i akceptuję jego warunki.
Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych mojego dziecka jest Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice, NIP 692-000-10-99
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Klauzuli Informacyjnej dostępnej na stronie internetowej
www.mgbp.pl.
Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.

...............................................................
Czytelny podpis rodzica
(Opiekuna prawnego) uczestnika konkursu

.......................................
Miejscowość i data

OŚWIADCZENIE
Zgoda pełnoletniego uczestnika Konkursu Plastycznego
„Polkowicki Wiatrak”- o zasięgu powiatowym, organizowanego
przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Polkowicach.
Obejmuje: przetwarzanie danych osobowych, przeniesienie praw autorskich
i wykorzystanie wizerunku.
...........................................................................................................................
(imię i nazwisko)
...........................................................................................................................
(wiek, klasa, nazwa szkoły)
...........................................................................................................................
(kontakt: telefon, e-mail, adres)

Jako autor pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych
podanych w zgłoszeniu w celach wynikających z organizacji i przeprowadzenia konkursu zgodnie z art. 6 ust 1
pkt a) RODO. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y, iż podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

Jako autor pracy wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości i rozpowszechnianie mojego imienia
i nazwiska, wieku, klasy, nazwy szkoły oraz miasta w związku z udziałem w Konkursie Plastycznym „Polkowicki
Wiatrak’’ – o zasięgu powiatowym w materiałach promocyjnych i informacyjnych, prezentacjach
pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu (www.mgbp.pl), profilach w portalach
społecznościowym (Facebook, Instagram).

Jako autor pracy wyrażam zgodę na rozpowszechniane przez bibliotekę mojego wizerunku utrwalonego
podczas konkursu, którego byłem uczestnikiem na stronie internetowej organizatora (www.mgbp.pl)
i profilach w portalach społecznościowym (Facebook, Instagram).

Jako autor pracy wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie i rozpowszechnianie wykonanej
przeze mnie pracy konkursowej wraz z moim wizerunkiem w materiałach promocyjnych i informacyjnych
związanych z konkursem, w prezentacjach pokonkursowych.

Jako autor przenoszę nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy. Autorskie prawa
majątkowe do pracy przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają
Organizatorowi prawo do wielokrotnego, nieodpłatnego publikowania wykonanej przeze mnie pracy

konkursowej wraz z moim wizerunkiem na stronie internetowej organizatora konkursu (www.mgbp.pl),
profilach w portalach społecznościowym (Facebook, Instagram) oraz wszelkiego rodzaju wydawnictwach.
Przeniesienie powyższych praw nie jest ograniczone czasowo i terytorialnie.

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa jest wynikiem
samodzielnej pracy.

mojej

Oświadczam,
że moja praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza
ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik
konkursu.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu Plastycznego „Polkowicki Wiatrak’’ –
o zasięgu powiatowym promującego Bibliotekę w Polkowicach i akceptuję jego warunki.

Zostałem/am poinformowany/a,
że
administratorem
moich
danych
jest
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice, NIP 692-000-10-99

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Klauzuli Informacyjnej dostępnej na stronie internetowej
www.mgbp.pl.

Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.

................................................................
Czytelny podpis uczestnika konkursu

.......................................
Miejscowość i data

