
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU „Konkurs HTML - WIZYTÓWKA ŚWIĘTEGO” .

Imię i nazwisko autora: ……………….………………………………………..…………

Klasa: ………………………. 

Nazwa szkoły i adres: ………………………………………………………………………………………

Adres e-mail szkoły:…………………………………………………………………………………………

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

……………………………………………………………….………………………. 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

Oświadczam że,

1. zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu 
„Konkurs HTML – WIZYTÓWKA ŚWIĘTEGO”  dla uczniów szkół podstawowych organizowanym     
 przez TECHNIKUM SPSK IM.ŚW. JÓZEFA W CZĘSTOCHOWIE i wyrażam zgodę na udział
2. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy dziecka przez organizatora, m. in. publikację 
a także prezentowanie, np. na wystawach, 
3. złożoną na konkurs pracę dziecko wykonało osobiście i przysługują dziecku prawa majątkowe 
I osobiste,
4. z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik nieodpłatnie, 
bez ograniczenia w czasie przenosi na organizatora autorskie prawa majątkowe do tej pracy 
 w rozumieniu ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r. – oprawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) na następujących polach eksploatacji:
a) rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie, 
wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie;
b) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej dowolna techniką i w dowolnej liczbie 
egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych;
c) przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej w tym w szczególności wprowadzanie pracy
do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi z wykorzystaniem
internetu;
d) z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik przenosi nieodpłatnie 
na organizatora konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy konkursowej oraz zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej.
5) zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną.

…………………………………………………………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 



Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie oraz ich rodziców/opiekunów 
prawnych jest  TECHNIKUM SPSK IM. ŚW. JÓZEFA W CZĘSTOCHOWIE.
2.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań związanych z organizacją konkursu oraz 
przekazania nagród.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamen-
tu 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), czyli wyrażona zgoda. 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konkursu do momentu wyłonienia zwycięz-
ców oraz przekazania nagród, nie dłużej niż do końca marca 2020 r.
6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych jego dotyczą-
cych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofa-
niem.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych 
Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w kon-
kursie. 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących oraz danych doty-
czących dziecka - autora pracy, dla celów związanych z organizacją konkursu. 

…………………………………………………………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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