Konkurs pod honorowym patronatem
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

KARTA ZGŁOSZENIA
DO
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO/GRAFICZNEGO

„Zapatrzeni w Baczyńskiego”
pod honorowym patronatem

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

Nazwa szkoły
………………………………………………………...……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Adres szkoły
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..……….………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy do szkoły
……………………………………………………….
Imię i nazwisko opiekuna ucznia
………………………………………………….……

Imię i nazwisko ucznia:…………………………………………………………………………
Tytuł utworu literackiego/ tytuł pracy graficznej
…………………………………………………………..……………..
Klasa ……………
Numer kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego …………………….…………………..
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OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z zasadami określonymi w Regulaminie
Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Zapatrzeni w Baczyńskiego” organizowanego
przez Szkołę Podstawową im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wyszogrodzie i akceptuję
jego treść. Praca nadesłana na konkurs jest osobistym dziełem uczestnika konkursu. Zrzekam
się, w jego imieniu, majątkowego prawa autorskiego na rzecz Organizatora konkursu, wyrażam
zgodę na dalszą publikację i na nieodpłatne wykorzystanie w Internecie, prasie, radiu, telewizji
nadesłanej pracy.

………………………………………..
data, czytelny podpis rodzica/ opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zebranych przez
Organizatora Konkursu w celu niezbędnym do jego przeprowadzenia, w tym publikacji
wyników Konkursu.
………………………………………..
data, czytelny podpis rodzica/ opiekuna

Wyrażam zgodę na bezpłatne i zgodne z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
obowiązującym u Administratora rozpowszechnianie przez Organizatorów imienia i nazwiska
dziecka jako uczestnika Konkursu we wszystkich publikacjach informacyjnych, reklamowych
i promocyjnych oraz w materiałach przekazywanych za pośrednictwem Internetu.
………………………………………..
data, czytelny rodzica/ opiekuna
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Klauzula informacyjna
1.

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator: Szkoła
Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 11, 09-450
Wyszogród, nr tel. 24 2311030

2.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Marek Rochna, nr tel. 602523360

3.

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
rejestracji zgłoszeń, oceny zgłoszonych prac konkursowych, ogłoszenia wyników oraz
publikacji w materiałach promocyjnych Organizatora Konkursu w zakresie: imienia
i nazwiska oraz nazwy szkoły.

4.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi 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 (RODO) oraz podjętych
działań (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) zwanej dalej
rozporządzeniem RODO. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, ale niepodanie danych może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić
udział w Konkursie

5.

Organizator odpowiada we własnym zakresie za zapewnienie zgodności przetwarzania
danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

6.

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym
Wykazem Akt obowiązującym u Administratora.

7.

Dane osobowe Laureatów Konkursu będą przetwarzane do czasu niezbędnego do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora
Konkursu.

8.

Prawa osób, których dane dotyczą:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
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3) prawo do usunięcia danych osobowych,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Organizator przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązuje się do ich zabezpieczenia
poprzez

stosowanie

odpowiednich

środków

technicznych

i organizacyjnych

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym
z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 rozporządzenia RODO.
10.

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zaangażowane w przeprowadzenie

Konkursu. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
11.

Dane osobowe uczestników konkursu nie będą podlegały automatycznemu

przetwarzaniu.
12.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego

oraz rozporządzenia RODO.
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Prawa Organizatora
1. Autorzy prac konkursowych zgłoszonych do udziału w Konkursie zobowiązują się do
przeniesienia na Organizatora nieodpłatnie w całości autorskich praw majątkowych
obejmujących prawo do korzystania i rozporządzania przedmiotowymi pracami literackimi
w zakresie i na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową niezależnie od formatu zapisu;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono
- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 –
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
4) udostępnienie utworu w Internecie.
2. Organizator nabywa również prawo do korzystania i rozporządzania prawem
wymienionym w ust 1- 4 powyżej nie tylko w kraju, ale i za granicą.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych zgodnie z niniejszym
paragrafem oraz przeniesienie własności egzemplarza utworu następuje z chwilą przesłania
Karty Zgłoszenia Konkursowego.
4. Uprawnienie Organizatora dotyczy nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych
prac. Udzielenie licencji jest nieodpłatne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania niezbędnych zmian w celu dostosowania
prac do wymogów, jakie muszą być spełnione przy ich publikacji lub niekomercyjnego
rozpowszechniania w celach promocyjnych.
6. Autorzy prac konkursowych oświadczą, że osoby trzecie nie uzyskały, ani nie uzyskają
autorskich praw majątkowych do prac konkursowych.

