
Załącznik nr 2
do Regulamin konkursu na projekt graficzny 3d wraz ze specyfikacją techniczną 

„Witaczy” i Napisu Miasta Świeradów-Zdrój

OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU

Ja niżej podpisany/podpisana ………………………………………………….w związku ze zgłoszeniem udziału
w konkursie na projekt graficzny 3d wraz ze specyfikacją techniczną „Witaczy” i Napisu Miasta „Świeradów-
Zdrój”,  niniejszym  oświadczam,  iż  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych/  danych
osobowych mojego syna/córki…………………………………………………………………….

Dane osobowe Uczestnika Konkursu:

...................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

...................................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

..................................................................................................................................................................................
(telefon kontaktowy)  (adres e-mail)

1. Oświadczenia:

1) Oświadczam, że mój syn/córka jest autorem nadesłanego Projektu w Konkursie na projekt graficzny 3d
wraz  ze  specyfikacją  techniczną  „Witaczy”  i  Napisu  Miasta  „Świeradów-Zdrój”.  Przedstawiony  w
Konkursie  Projekt  nie  narusza  praw  osób  trzecich,  w  szczególności  nie  narusza  majątkowych  i
osobistych  praw  autorskich,  ani  obowiązujących  przepisów  prawa  oraz  ponoszę  pełną  i  wyłączną
odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia takich naruszeń. Oświadczam również, że nadesłana praca
nie brała udziału w żadnym innym konkursie.

2) Oświadczam, że w przypadku uzyskania nagrody wyrażam zgodę na przeniesienie odrębną umową
praw autorskich do pracy zgłoszonej w Konkursie, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania egzemplarzy utworu każdą możliwą techniką dostępną
w dniu przeniesienia majątkowych praw autorskich (drukarską, fotograficzną, kserograficzną, zapisu
magnetycznego,  analogową,  cyfrową),  w  szczególności  poprzez  drukowanie,  skanowanie,
wykonywanie  odbitek,  przy  użyciu  nośników magnetycznych,  cyfrowych,  techniką  video,  techniką
komputerową lub przy pomocy rzutnika;

b) używania  i  rozpowszechniania  całości  lub  fragmentów (części)  dowolną  techniką,  w tym techniką
druku, reprograficzną,  zapisu magnetycznego,  elektromagnetycznego,  optycznego,  techniką cyfrową,
m.in.  w publikacjach  prasowych,  materiałach  drukowanych  i  elektronicznych oraz  innych kanałach
komunikacyjnych, w tym w Internecie, radiu, telewizji i sieciach komórkowych;

c) wprowadzania do pamięci komputera (w tym do serwera Organizatora), przesyłania przy pomocy sieci
multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu;

d) publicznego udostępniania, wystawiania, wyświetlania, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie
lub ekspozycji, w prasie, w Internecie, na plakatach, w folderach i ulotkach;

e) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju środkach masowego przekazu;
f) wykorzystanie we wszelkich formach w celach promocji Gminy Świeradów-Zdrój;
g) udostępnianie instytucjom oraz osobom trzecim na potrzeby informacyjno – promocyjne Miejskiego

Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju;
h) autorskie  prawa  majątkowe  dają  Organizatorowi  Konkursu  prawo  do  nieograniczonego  w  czasie

wykorzystania dzieł na zasadach wyłączności.

3) Wyrażam zgodę na prezentowanie zgłoszonego Projektu w materiałach dotyczących konkursu (m. in.
wystawa pokonkursowa, strona internetowa, prasa, dokumentacja konkursowa).

4) Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem i akceptuję zawarte w nim postanowienia. 
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5) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie ich dla potrzeb Konkursu
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r (RODO):

 Administratorem  danych  osobowych  jest  Dyrektor  Miejskiego  Centrum  Kultury,  Aktywności  i
Promocji  Gminy  „Stacja  Kultury”  z  siedzibą  przy  ul.  Dworcowa  1,  59-850  Świeradów-Zdrój  w
Świeradowie-Zdroju.; e-mail: dorota@swieradowzdroj.pl.

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że:

o Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO, w celu promocji
Konkursu.

o Podanie danych osobowych jest niezbędne u celu realizacji niniejszego Konkursu.
o Dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów
o Dane, po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody, zostaną

niezwłocznie usunięte.
o Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia
sprzeciwu. W tym celu zawiadomi Administratora w formie pisemnej.

o Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: ido@swieradowzdroj.pl.
o Wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  wizerunku  w  materiałach  audio-wizualnych  i  mediach

społecznościowych z konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. (t. j. Dz. U. z
2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)

…………………………………..………………………………
(data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu)
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