Załącznik nr 2
do Regulaminu konkursu rodzinnego
„Tradycyjna szopka bożonarodzeniowa”

Oświadczenie o autorstwie pracy
Oświadczam, że jestem współautorem pracy, która dotychczas nie była publikowana,
ani zgłaszana do żadnych konkursów i spełnia wytyczne w konkursie „Tradycyjna
szopka
bożonarodzeniowa”,
szczegółowo
opisane
w
Regulaminie.
Przysługują mi wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy konkursowej
i nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. Udzielam
Organizatorowi i Instytucjom prowadzącym nieodpłatnej niewyłącznej licencji na
korzystanie z tego utworu przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na
następujących polach eksploatacji:
•

utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową;

•

wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;

•

publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;

•

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Oświadczam, że rodzinna praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób
trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw
odpowiada uczestnik konkursu, który reprezentuje rodzinę.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem ww. konkursu i akceptuję jego
warunki.
......................................................................……………………………………………
Czytelny podpis pełnoletniego uczestnika konkursu – reprezentanta rodziny
W przypadku osób niepełnoletnich – podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka

Klauzula informacyjna RODO
- Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz opiekunów prawnych uczestników
małoletnich jest Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 109, 18-106 Turośń
Kościelna. Można skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub
telefonicznie pod numerem: 515 950 103.
- Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej wyznaczył inspektora Ochrony Danych Stanisława
Sakowicza, z którym można się skontaktować, za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na
adres: iod_gok_turosn_koscielna@podlaskie.pl, w sprawie dotyczącej przetwarzania danych
osobowych uczestników konkursu oraz opiekunów prawnych uczestników małoletnich;
- Dane osobowe zebrane na formularzu konkursowym będą w przetwarzane:
1) w celu przeprowadzenia konkursu oraz przekazania nagród;

2) w celu publikacji wyników konkursu w materiałach informacyjno-promocyjnych, m.in. na stronie
internetowej www.turosnkoscielna.pl, na profilu facebookowym Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni
Kościelnej oraz w biuletynie „Nowiny Naszej Gminy”;
3) po zakończeniu realizacji ww. celów dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach
archiwalnych; w zakresie danych zamieszczonych w Internecie, tj. na stronach internetowych
wymienionych w punkcie
4. bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;
- Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za dobrowolnie wyrażoną zgodą na
podstawie art. 6 ust. 1.
- Dane osobowe mogą zostać przekazane organom uprawnionym do otrzymania tych danych na
podstawie przepisów prawa;
- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz swoich podopiecznych,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do
przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych;
- Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i
aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, które
zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych
osobowych.
- Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku
przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi udział w
konkursie.
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Czytelny podpis pełnoletniego uczestnika konkursu – reprezentanta rodziny
W przypadku osób niepełnoletnich – podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka

……………………………………………………
miejscowość i data

