Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
1.

2.
3.

Na podstawie Art. 4 pkt 11 RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku moich/mojego
dziecka* (dziecka którego jestem opiekunem prawnym) przez administratora danych – Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Tolkmicku reprezentowany przez Dyrektora MGOK, ul. Świętojańska 1, 82-340 Tolkmicko,
tel. 55 231 61 82, email: mgok3@wp.pl
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawie do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych.
……………………………………………………………………
(data i podpis upoważniającego**)

*niepotrzebne skreślić
**w imieniu dziecka niepełnoletniego: rodzic lub opiekun prawny dziecka

KLAUZULA INFORMACYJNA
(na podstawie artykułu 13 RODO)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem danych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku reprezentowany przez Dyrektora
MGOK, ul. Świętojańska 1, 82-340 Tolkmicko, tel. 55 231 61 82, email: mgok3@wp.pl.
2. Celem zbierania danych jest uczestnictwo w organizowanym przez MGOK konkursie: „Piękno naszej gminy
oczami dzieci i młodzieży”.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji, obsługi zgłoszenia i przeprowadzenia konkursu.
W przypadku niepodania danych Państwa formularz zgłoszeniowy nie będzie brany pod uwagę w uczestnictwie
w konkursie: „Piękno naszej gminy oczami dzieci i młodzieży”.
5. Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego
wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań. Państwa dane możemy przekazywać
czasowo również podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, w tym podwykonawcom wspierającym nas
w realizacji naszych działań. Przetwarzanie Państwa danych ujętych w systemach informatycznych powierzamy
również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania
ograniczony jest tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach, takich jak
wdrożenie, naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting danych. Państwa dane możemy przekazać również
innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, takim jak podmioty prowadzące działalność
pocztową, kurierską lub płatniczą (banki), jednakże tylko w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń
względem Państwa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia konkursu: „Piękno naszej gminy
oczami dzieci i młodzieży” i przechowywane do czasu archiwizacji lub do ewentualnego odwołania zgody.
9. W przypadku chęci sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania
danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych MGOK w Tolkmicku.
10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
w MGOK: Inspektor Ochrony Danych,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku, ul. Świętojańska 1, 82-340 Tolkmicko, tel. 55 231 61 82,
email: mgok3@wp.pl

11. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i zezwoleniu
na korzystanie z utworu (pracy konkursowej)
….…………….miejscowość ………………. data
……………………………………….
imię i nazwisko autora pracy

Oświadczenie
o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i zezwoleniu na korzystanie z utworu
Przystępując do Konkursu „Piękno naszej gminy oczami dzieci i młodzieży”, oświadczam,
że zezwalam Organizatorowi na nieodpłatne korzystanie z wykonanej pracy konkursowej:
1.

Praca konkursowa, ani w części, ani w całości, nie może być udostępniona publicznie ani w inny sposób
rozpowszechniana przed datą przedstawienia w Konkursie „Piękno naszej gminy oczami dzieci i młodzieży”.
1.1. Organizator, zastrzega sobie prawo prezentacji i publicznego udostępnienia wszystkich lub wybranych prac
konkursowych podczas publicznej wystawy pokonkursowej, możliwość ich reprodukcji i publikacji za pomocą
dowolnej techniki (w tym techniki drukarskiej, reprograficznej i zapisu cyfrowego), użyczania, wytwarzania
w sposób opisany powyżej egzemplarzy pracy i ich rozpowszechniania w formie drukowanej lub cyfrowej,
a także w sieci Internet. W tym zakresie wszyscy Uczestnicy udzielają Organizatorowi bezpłatnej licencji
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo. Uczestnicy wyrażają ponadto zgodę na dokonanie
niezbędnych modyfikacji (np. w zmianie formatu) związanych z publikacją prac konkursowych.
2.
Ustalenia pkt. 1.1. i 1.2. nie naruszą osobistego prawa autorskiego autorów prac.
3.
Uczestnik Konkursu, którego praca konkursowa została nagrodzona przenosi na Organizatora bezpłatnie
autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej:
3.1. z chwilą ogłoszenia wyników - na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej skali,
na potrzeby jakichkolwiek mediów, a w szczególności w postaci publikacji drukowanych, oraz
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
2) umieszczenie i wykorzystywanie w dowolnej skali lub części we wszelkich materiałach publikowanych
dla celów promocyjnych Organizatora lub podmiotu wskazanego przez Organizatora,
3) wprowadzanie w dowolnej części do Internetu i pamięci komputera, umieszczaniu i wykorzystywaniu
w ramach publikacji on-line,
4) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
5) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej
przez stacje naziemne, nadawane za pośrednictwem satelity i Internetu,
6) wykorzystanie w dowolnej części dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji
Organizatora jego programów, audycji i publikacji.
3.2. Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, iż korzystanie przez Organizatora z pracy konkursowej
nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób
trzecich.

……………………………………………………………………………………….
data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna autora pracy konkursowej (dotyczy ucznia do 18 lat)

……………………………………………………………………………………….
data i podpis autora pracy konkursowej (dotyczy uczestnika pełnoletniego - od 18 lat)

