
ZAŁ. 1 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

 
 
Dane osobowe potrzebne do udziału w konkursie: 
 
imię i nazwisko dziecka:              ............................................... 
 
wiek dziecka:                                 ............................................. 
 
Numer karty bibliotecznej:         ...............................................   

 

Dane opiekuna prawnego do kontaktu: 

imię i nazwisko opiekuna prawnego: .......................................................................... 

dane do kontaktu: adres e-mail: ................................................................................. 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie warunki w nim przewidziane.  
 

………..…...........................................................................................  
(data i CZYTELNY podpis 

 Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika konkursu/ Pełnoletniego uczestnika konkursu) 
 
 
 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
  
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, tzw. Rozporządzenia RODO, 
wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie:  

• moich danych osobowych jako osoby zgłaszającej (imię i nazwisko, telefon, e-mail) 

• moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* jako uczestnika konkursu - autora pracy (imię, 
nazwisko, rok urodzenia, wizerunek)  

 
w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu plastycznego „Narysuj mnie – Pimi z Krainy Tygrysów”, publicznego 
udostępnienia informacji o wynikach konkursu oraz promowania go. 
 
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.  
 

 
 

………..…...........................................................................................  
(data i CZYTELNY podpis 

 Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika konkursu/ Pełnoletniego uczestnika konkursu 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie 
 
mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* …………………………………………………………….………………………………..  

                                                          (imię i nazwisko dziecka) 
 
Wizerunek Uczestnika konkursu będzie utrwalony w różnego rodzaju formach elektronicznego przetwarzania (m.in. w 
postaci fotografii, strumieniowego przekazywania danych streaming i dokumentacji filmowej) przez Bibliotekę Publiczną 
im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, w ramach organizacji, realizacji i promocji KONKURSU 
PLASTYCZNEGO „Narysuj mnie – Pimi z Krainy Tygrysów”.  
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, jest nieograniczona ilościowo ani terytorialnie oraz udzielana na okres 3 lat, licząc od 
roku następnego po zakończeniu konkursu. Przedmiotowa zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 
rozpowszechnianie w Internecie, w tym na stronie Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. 
Warszawy oraz portalu społecznościowym Facebook (informujemy, że serwery serwisu Facebook znajdują się na terenie 
Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych – portal obsługuje 
globalną infrastrukturę i przetwarza dane zarówno na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), jak i poza nim – 
dodatkowe informacje są umieszczone na stronie: https://www.facebook.com/business/gdpr).  
Wizerunek dziecka będzie elektronicznie przetwarzany, kadrowany i komponowany, a także zestawiony z wizerunkiem 
innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe i dźwiękowe z udziałem 
mojego dziecka mogą być montowane, modyfikowane i dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby 
wydarzenia bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji 
obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych.  
 
* niepotrzebne skreślić  

………..…...........................................................................................  
(data i CZYTELNY podpis Rodzica/Opiekuna prawnego  

Uczestnika konkursu/ Pełnoletniego uczestnika konkursu) 
 

 

 
 

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH 

 

Ja niżej podpisany/a ………………………………….............................................. jako przedstawiciel ustawowy dziecka (opiekun 

prawny dziecka) ……………….………………………………….………………………………………….., które jest autorem pracy konkursowej 

zwanej dalej „utworem”, zgłoszonego do Konkursu Plastycznego „Narysuj mnie – Pimi z Krainy Tygrysów”, organizowanego 

przez Bibliotekę Publiczną im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, ul. Gawędziarzy 8, 04-401 Warszawa, 

zwaną dalej „Organizatorem”, oświadczam, że: 

- autorowi utworu przysługują nieograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich autorskie prawa majątkowe do niego 

wraz z prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego; 

- nieodpłatnie przenoszę na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu, w zakresie nieograniczonym 

jakimikolwiek prawami osób trzecich, które obejmuje prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania utworu i 

rozporządzania nim,  w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez 

ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat, na następujących polach eksploatacji: 

a) publiczne prezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie, 

b) wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji. 

 

………..…...........................................................................................  
(data i CZYTELNY podpis Rodzica/Opiekuna prawnego  

Uczestnika konkursu/ Pełnoletniego uczestnika konkursu) 
 

https://www.facebook.com/business/gdpr

