Załącznik Nr 2 do regulaminu konkursu recytatorskiego
„Śladami Baczyńskiego – w 100 rocznicę urodzin poety”

……………………………………
miejscowość, data

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
dziecka biorącego udział w konkursie recytatorskim

„Śladami Baczyńskiego – w 100 rocznicę urodzin poety”

Ja niżej podpisany/na ………………………………………….... będący rodzicem/opiekunem prawnym
imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

…………………………………….…………………..biorącego udział w Konkursie recytatorskim
imię i nazwisko dziecka

„Śladami Baczyńskiego – w 100 rocznicę urodzin poety”
1. oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego treść,
2. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka
do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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) –
RODO -zawartych w karcie zgłoszeniowej do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną Administratora danych osobowych
będącej załącznikiem do niniejszego oświadczenia. Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y
o tym, że: Administratorem danych osobowych w ramach Konkursu jest Małopolskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków. Powyższa zgoda została wyrażona
świadomie i dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
3. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie,
na potrzeby Konkursu oraz w celach informacyjnych i promujących Konkurs, wizerunku
i wypowiedzi mojego dziecka, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym
w postaci dokumentacji filmowej lub dźwiękowej). Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest
ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb Konkursu wizerunek mojego
dziecka/podopiecznego może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania,
kadrowania i kompozycji a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony
towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być
cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby
Konkursu oraz w celach informacyjnych, promujących Konkurs – bez obowiązku akceptacji
produktu końcowego. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności
rozpowszechnianie na stronach internetowych Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Wizerunek dziecka/podopiecznego nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla
dziecka/podopiecznego lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego.
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4. oświadczam, iż w chwili podpisania niniejszego oświadczenia przenoszę na Organizatora Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli bezterminowo, nieodpłatnie oraz w sposób
nieograniczony ilościowo i terytorialnie autorskie prawa majątkowe do utworu – pracy konkursowej
zgłoszonej w ramach Konkursu - na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych W szczególności Organizator
uzyskuje nieograniczone prawo do:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.
5. oświadczam, iż utwór jest autorstwa mojego dziecka/podopiecznego i w żaden sposób nie narusza
praw osób trzecich.

…………………………………………………….
data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

Strona 2 z 3

Załącznik Nr 2 do regulaminu konkursu recytatorskiego
„Śladami Baczyńskiego – w 100 rocznicę urodzin poety”
Załącznik do oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych
Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem 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) –
RODO - informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23,
30-003 Kraków,
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: iod@mcdn.edu.pl,
3) dane będą przetwarzane wyłączenie na cele związane z przeprowadzeniem konkursu wiedzy „Śladami
Baczyńskiego – w 100 rocznicę urodzin poety”, na podstawie świadomej zgody osób, których dane dotyczą art. 6 ust 1 lit a RODO,
4) dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu wiedzy „Śladami Baczyńskiego
– w 100 rocznicę urodzin poety”,
5) oraz przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
6) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych,
7) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, Warszawa,
9) podanie danych osobowych jest niezbędne, ponieważ jest konieczne do przeprowadzenia konkursu wiedzy
„Śladami Baczyńskiego – w 100 rocznicę urodzin poety”,
10) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
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