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ZGODA AUTORA/RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA* (niepotrzebne skreślić) 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Zapoznałam/Zapoznałem się z regulaminem konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie jego warunki. 

2. Nadesłana praca nie była publikowana i nagradzana w innych konkursach. 

3. Przenoszę nieodpłatnie na organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy: 

a) w zakresie utrwalania i powielania pracy; 

b) prezentacji w środkach masowego przekazu; 

c) publicznego prezentowania i udostępniania pracy; 

d) wprowadzenia pracy do pamięci komputerów; 

e) wykorzystania pracy w sieci internetowej; 

f) swobodnego używania i korzystania z pracy oraz pojedynczych elementów w zakresie promocji i reklamy przez 

organizatora; 

g) trwałego lub czasowego zwielokrotniania pracy w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek 

formie. 

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez organizatorów Konkursu – 

zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, 

z późn. zm.) na cele związane z promocją konkursu. Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku to: publikacje na 

stronach internetowych i w folderze poświęconym konkursowi wydawanym przez organizatora. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu w trybie art. 6 ust. 1 lit. a 

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 ) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 

2016 r. zwanego dalej RODO.  

 

........................................................................... 

miejscowość, data i czytelny podpis autora 

 



..................................................... 

Dodatkowo, w przypadku osób niepełnoletnich – podpis rodzica/ prawnego opiekuna*  

 

 

 

ZGODA NAUCZYCIELA/OPIEKUNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Jako nauczyciel - opiekun uczestnika Międzyszkolnego Konkursu ,, Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru?” 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu. 

Oświadczenie 

Zostałem poinformowany(a), że: 

 

1.administratorem danych jest: Zespół Szkół nr 10 w Lublinie; dane adresowe: ul. Biedronki 13, 20-543 Lublin. 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, pana Witolda Przeszlakowskiego, z którym może Pani/Pan 

kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych poprzez email: zs10@iod.lublin.eu, telefonicznie pod numerem: 81-466-17-72 

lub pisemnie na adres Administratora danych. 

2.dane będą przechowywane przez czas trwania konkursu, a następnie zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

3.posiadam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

5.podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, osoba, 

której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do ich podania. 

Podstawa prawna: 

1) art. 13 ust. 1-2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1), 

 

2) Ustawa z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz.1000). 
 

                                                                                                    

 

………………………………………….. 

                                                                                                             ( data i czytelny podpis nauczyciela/opiekuna) 

 

 

 


