Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Stary Brus
nr 38/2021 z dnia 22 listopada 2021 r.

Zgłoszenie pracy do Konkursu
„Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa 2021”*

Imię dziecka / podopiecznego: ................................................................................................
Nazwisko dziecka / podopiecznego: .......................................................................................
Klasa: .......................................................................................................................................
Nazwa szkoły: .........................................................................................................................
Ja , niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………. ,
jako opiekun prawny / rodzic ……………………………………………………………………… ,
oświadczam, że:
1)
zapoznałem/am
się
z
Regulaminem
Gminnego
Konkursu
Plastycznego
pod nazwą „Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa 2021” i akceptuję postanowienia tego Regulaminu.
2) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w Gminnym Konkursie Plastycznym pod
nazwą „Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa 2021”, którego organizatorem jest Gmina Stary Brus
z siedzibą w Starym Brusie 47A, 22-244 Stary Brus.
3) wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych moich i uczestnika konkursu, dla
celów konkursu.
4) wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Organizatora Konkursu, autorskich
praw majątkowych do prac konkursowych, w tym ich opublikowanie bez ograniczeń.

………………………………………………

Podpis autora pracy

………………………………………………………

Podpis przedstawiciela ustawowego
(rodzica) / opiekuna

Data ………………………….
*podanie danych osobowych i zgłoszenie udziału w konkursie wypełnia przesłanki określone w art. 7 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) – zwane dalej „RODO”.

OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych (wizerunku)

……………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)
Ja niżej podpisany(a), …………………………………………., wyrażam dobrowolną zgodę na to, aby dane
osobowe ww. dziecka/podopiecznego w postaci wizerunku zostały utrwalone i wykorzystane przez Gminę
Stary Brus w celu niezbędnym do jego publikacji:
a) na Fan Page Gminy Stary Brus na portalu społecznościowym FACEBOOK;
b) na stronie internetowej gminy;
c) w publikacjach pokonkursowych;
d) wydawnictwach (w tym wydawnictwach internetowych);
w zakresie opisanym w treści niniejszego oświadczenia i związanym z uczestnictwem przez ww. dziecko
w Konkursie „Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa 2021”.
Zgoda, o której mowa powyżej, obejmuje nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie korzystanie
z wizerunku, na wszystkich znanych polach eksploatacji z wyjątkiem zarobkowych, a w szczególności
w zakresie:
a) utrwalenia i/lub zwielokrotnienia jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub
multimedialnej,
c) publicznego udostępnienia wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (poprzez udostępnienie w Internecie na stronie
internetowej gminy lub na kontach portali społecznościowych należących do gminy w celu promocji
Gminy Stary Brus).
Oświadczam, że w związku z wyrażeniem zgody, o której mowa w niniejszym oświadczeniu, Gmina Stary
Brus nie są zobowiązana do zapłaty jakichkolwiek opłat.
Wyrażam również zgodę, aby ww. wizerunek został użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez konieczności akceptacji produktu końcowego.
Oświadczam, że zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania
zdjęć z ww. wizerunkiem, a wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr
osobistych ani innych praw.
Oświadczam, że zrzekam się wszelkich roszczeń o wynagrodzenie, w tym przyszłe z tytułu wykorzystania
ww. wizerunku na potrzeby wskazane w niniejszej zgodzie i w sposób w niej opisany.
Oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym (rodzicem) / opiekunem dziecka / podopiecznego
(niewłaściwe skreślić) i nie posiadam ograniczonych zdolności do czynności prawnych oraz, że zapoznałem
się z powyższą treścią i załączoną klauzulą informacyjną i w pełni je rozumiem.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, iż wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie
wypłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody
(wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz).
___________________________________________
Data i podpis przedstawiciela ustawowego autora utworu / opiekuna

OŚWIADCZENIE
o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i zezwoleniu na korzystanie z utworu
Ja niżej podpisany/a ………………………………………….
jako przedstawiciel ustawowy (rodzic) /opiekun* ……………………………….. (imię i nazwisko dziecka)
będącego autorem pracy konkursowej zgłoszonej w ramach Konkursu „Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa 2021”
(dalej jako „utwór”), organizowanego przez Wójta Gminy Stary Brus dla uczniów szkół podstawowych (zwanego
dalej „Organizatorem”), oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do
utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.
Jako przedstawiciel ustawowy / opiekun* autora przenoszę nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa
majątkowe do utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworu poprzez jego adaptację lub
przerobienie utworu, połączenie z go z innym utworem, a Organizator Konkursu oświadcza, iż przyjmuje autorskie
prawa majątkowe do utworu.
Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora
w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie
wykorzystania i rozporządzania utworu, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu
w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa
majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:
a) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów z zastosowaniem technik poligraficznych,
reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektrycznych, zapisu
magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;
b) wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy utworów, najem lub użyczenie oryginału albo
egzemplarzy, na których utrwalono utwory bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez
względu na przeznaczenie;
c) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach
informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach społecznościowych typu
Facebook, YouTube, Twitter, stronie internetowej Organizatora) w taki sposób, aby dostęp do utworów przez
osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;
d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie;
e) reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;
f) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy.
Jako przedstawiciel ustawowy / opiekun* autora utworu zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie
z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie do udzielania
w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu.
Upoważniam ponadto Organizatora do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonego do
Konkursu utworu oraz przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem tego utworu.
Jako przedstawiciel ustawowy / opiekun* autora utworu upoważniam do wykonywania nadzoru autorskiego
i anonimowego rozpowszechniania utworu.
Jako przedstawiciel ustawowy/ opiekun* autora utworu oświadczam, że utwór jest autorstwa mojego dziecka /
podopiecznego* i, że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw
zależnych na Organizatora, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.
___________________________________________
Data i podpis przedstawiciela ustawowego autora utworu / opiekuna

___________________________________________
Data i podpis Organizatora
*Niewłaściwe skreślić

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZOWANYM
GMINNYM KONKURSEM PLASTYCZNYM pod nazwą „Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa 2021”
Administratorem Państwa danych jest Gmina Stary Brus reprezentowana przez Wójta
TOŻSAMOŚĆ
(adres: Stary Brus 47A, 22-244 Stary Brus, telefon kontaktowy: 82 571 01 25, e-mail:
ADMINISTRATORA
gmina@starybrus.pl).
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować się
INSPEKTOR OCHRONY
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na
DANYCH
adres siedziby Administratora.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi i realizacji Gminnego Konkursu
Plastycznego pod nazwą „Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa 2021”.
Podstawę prawną przetwarzania stanowi:
1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w zakresie podanych danych osobowych w formularzach
zgłoszeniowych (i dokumentach związanych z formularzem zgłoszeniowym), w tym
w odrębnych zgodach na rozpowszechnienie wizerunku.
CELE PRZETWARZANIA
2. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. przetwarzanie niezbędne do celów wynikających
I PODSTAWY PRAWNE
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę
trzecią – w pozostałym zakresie przetwarzania, a w szczególności w zakresie
przechowywania danych osobowych do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń
prawnych.
3. art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny – w zakresie
przeprowadzenia
i organizacji konkursu stanowiącego przyrzeczenie publiczne.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie
wskazanych ustaw, w szczególności: Gminie Stary Brus; Urzędowi Gminy Stary Brus;
służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym
oraz państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym i tylko w takim zakresie,
jaki jest niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych przez Administratora.
ODBIORCY DANYCH
Dodatkowo odbiorcami danych osobowych w postaci wizerunku mogą być również media
lokalne, publikatorzy, a także Facebook Ireland Ltd, która to spółka przystąpiła do
Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA oraz Porozumienia sprawie Tarczy
Prywatności Szwajcaria-USA.
Dane osobowe zawarte w formularzach zgłoszenia (i ewentualnych dokumentach
dodatkowych) będą przechowywane maksymalnie przez okres trzech lat tj. do czasu
OKRES PRZECHOWYWANIA przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą bezterminowo, w szczególności
DANYCH
w przypadku ich umieszczenia w sieci Internet (brak obiektywnej możliwości całkowitego
ich usunięcia).
Na warunkach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych podmiotom danych
przysługują następujące prawa:
- dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO);
- do sprostowania danych (art. 16. RODO);
- do usunięcia danych (art. 17 RODO);
PRAWA PODMIOTÓW
- do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
DANYCH
- do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);
- prawo do niepodlegania procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania (art. 22 RODO).
Podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim ich zwykłego
PRAWO WNIESIENIA
pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
SKARGI DO ORGANU
Polskim organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
NADZORCZEGO
pod adresem 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, adres email: kancelaria@uodo.gov.pl.
Dane osobowe pochodzą z:
- wypełnionych formularzy zgłoszenia udziału w konkursie (i ewentualnych dokumentów
ŹRÓDŁO POCHODZENIA
dodatkowych do zgłoszenia)
DANYCH OSOBOWYCH
- wykonanych zdjęć, foto i wideo relacji z wydarzenia.
Podanie treści danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne w celu wzięcia udziału
INFORMACJA
w konkursie.
O DOWOLNOŚCI LUB
Niepodanie treści danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia
OBOWIĄZKU PODANIA
udziału
DANYCH
w konkursie, które ma charakter dobrowolny.
INFORMACJA
Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
O ZAUTOMATYZOWANYM
w tym profilowania.
PODEJMOWANIU DECYZJI
ORAZ PROFILOWANIU

………………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………………………
Podpis przedstawiciela ustawowego
(rodzica) / opiekuna

