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Formularz zgłoszeniowy 

w Konkursie Plastycznym „Awantura” 

Praca indywidualna 

 
Imię Nazwisko autora pracy 
 

 

 
Wiek autora 
 

 

 
Tytuł pracy 
 

 

Imię i Nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego 

 

Telefon kontaktowy 

 

E- mail 

 

Adres  

 

 

Oświadczenie: 

Ja, niżej podpisany/a jako opiekun ustawowy/prawny uczestnika Konkursu oświadczam, iż wyrażam zgodę 
na przeniesienie nieodpłatnie praw autorskich majątkowych do pracy plastycznej przesłanej do Konkursu 
Plastycznego Dla Dzieci „Awantura o Skrzyszowską Maję” wraz z prawami zależnymi na Organizatora 
Konkursu – Kołu Pszczelarzy Skrzyszów. Organizatorowi prawa te przysługują bez ograniczeń czasowych 
i terytorialnych. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje wszystkie znane pola eksploatacji, 
w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie utworu (pracy plastycznej), wprowadzanie do obrotu, 
użyczenie lub najem oryginału albo kopii oraz publiczne udostępnianie. Jednocześnie zgadzam się na 
wykonywanie utworów zależnych przez Organizatora Konkursu. 
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Niniejszym wyrażam zgodę na: 

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego/mojego dziecka/podopiecznego wizerunku przez Koło 
Pszczelarzy Skrzyszów w materiałach promocyjnych i informacyjnych, Internecie, telewizji oraz prasie. 
Niniejsza zgoda na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 poz. 1231 z późn. zm.) 

Informacje na temat przetwarzania danych: 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.U. UE. L. z 
2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Koło Pszczelarzy Skrzyszów z siedzibą Łękawica 281 a, 
33-156 Skrzyszów 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się 
z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych 
na adres e-mail: kolo.skrzyszow@op.pl 

3. Dane osobowe Pana/Pani dziecka/podopiecznego są przetwarzane w celu realizacji zadania, jakim jest 
Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Awantura o Skrzyszowską Maję”. 

4. Administrator będzie przetwarzał dane w zakresie imienia, nazwiska, adresu email i telefonu kontaktowego 
podanego przez uczestnika konkursu. Ponadto Administrator będzie przetwarzał dane laureatów konkursu 
w zakresie podanego adresu, na który zostanie przesłana nagroda rzeczowa. 

5. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku chęci udziału w konkursie. 
Państwa dane mogą być udostępniane operatorowi pocztowemu oraz podmiotom świadczącym usługi 
informatyczne na rzecz Administratora oraz innym podmiotom, jeśli będzie to wynikało z przepisów prawa. 

6. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania na 
podstawie art. 16 RODO, tj. żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które 
są nieprawidłowe oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo 
żądania ograniczenia przetwarzania, danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od 
Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO. 

7. Nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od 
Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia 
zapomnianym”), przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO oraz prawo sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO gdyż podstawą przetwarzania 
przekazanych danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze związany 
z koniecznością dokumentowania przebiegu konkursu (art. 6 ust 1 lit. c RODO). 

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych 
osobowych przez Administratora do organu nadzorczego Prezesa UODO (uodo.gov.pl). 

9. Dane Uczestników konkursu przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów przez okres 5 lat. 
10. Państwa dane nie będą profilowane i przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Państwa dane nie będą 

przekazywane do państw trzecich. 
 

 

……….……………………………………………….. 

Data i podpis Rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu 


