OŚWIADCZENIE*
PRZESTAWICIELA USTAWOWEGO LUB INNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO
REPREZENTOWANIA UCZESTNIKA KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ Zdrowa żywność to moja aktywność”

1. Jako przedstawiciel ustawowy/inna osoba uprawniona do reprezentowania
Uczestnika

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

udzielam niniejszym zgody na udział dziecka w Konkursie plastycznym „Zdrowa
żywność to moja aktywność”, którego Organizatorem jest: Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa OT w Opolu, Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku oraz Prudnicki Ośrodek Kultury
zwany dalej Organizatorem.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w zakresie imienia i
nazwiska) oraz danych osobowych dziecka (w zakresie imienia, nazwiska, wieku i
nazwy i adresu szkoły) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) w celach związanych z
przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z jego Regulaminem.
3. Oświadczam, że zostałem/ zastałam poinformowany/ poinformowana, że:
a) administratorem moich danych osobowych i danych osobowych dziecka jest
Organizator konkursu tj. OT Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Opolu, zwany
dalej KOWR oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział
Sudetów Wschodnich w Prudniku oraz Prudnicki Ośrodek Kultury
b) dane osobowe w zakresie wymienionym w ust. 2 przetwarzane będą w celach
związanych z przeprowadzeniem Konkursu plastycznego pt. „Zdrowa żywność to
moja aktywność” na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu i mogą być
udostępniane innym odbiorcom jeżeli wynikać to będzie z przepisów prawa,
c) posiadam prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich
poprawiania,
d) podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne.
4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu wizerunku
dziecka utrwalonego w trakcie sesji zdjęciowej podczas wręczania nagród w
dowolnej formie i bez ograniczeń czasowych.
5. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu,
który rozumiem i w pełni akceptuję.

6. Oświadczam, że zgłoszona do Konkursu praca nie była kiedykolwiek publikowana
przez osoby trzecie i jest wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich – jednocześnie
zobowiązuję się do ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu wad
prawnych powyższej pracy.
7. Zobowiązuję się do niewykonywania wobec Organizatora przysługujących
osobistych praw autorskich do pracy, Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub
upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń do pracy
konkursowej .
8. Jestem świadoma/y możliwości opublikowania pracy w dowolnej formie przez
Organizatora lub osoby trzecie, którym Organizator zleci taką publikację.
9. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami
z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z
korzystaniem, z wzoru pracy plastycznej, zobowiązuję się do pokrycia kosztów i
zapłaty odszkodowania związanego z roszczeniami takich osób.
10. Oświadczam, że za wykonanie oraz dostarczenie pracy zgodnie z Regulaminem
Konkursowym i przeniesienie do pracy: majątkowych praw autorskich oraz
przeniesienie prawa do wykonywania zależnych praw autorskich do opracowań pracy
na wymienionych w oświadczeniu wszystkich polach eksploatacji, oraz za
niewykonywanie wobec organizatora przysługujących mu osobistych praw autorskich
oraz za przeniesienie własności egzemplarza: pracy plastycznej– wynagrodzenie nie
przysługuje.
11. Oświadczam, że Organizator ma uprawnienie do korzystania, rozporządzania,
rozpowszechniania przedmiotem konkursu w celach informacyjnych i promocyjnych,
edukacyjnych realizowanych przez Organizatorów w trakcie różnorodnych
przedsięwzięć, w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych, bez
konieczności zapłaty wynagrodzenia.

………………………………
miejscowość i data*

………………………………..
Czytelny podpis przedstawiciela
ustawowego lub innej osoby uprawnionej
do reprezentowania Uczestnika *

*Uwaga!
Zgłoszenie do udziału w Konkursie wraz z oświadczeniem powinny być złożone na
formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz czytelnie podpisane.
Prace nadesłane bez spełnienia ww. wymogów nie będą brały udziału w Konkursie.

