
ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W KONKURSIE 

Dane uczestnika konkursu (autora pracy): 

Imię i nazwisko: 

_____________________________________________________________________________ 

Klasa: _______________________________________________________________________ 

Dane przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego): 

Imię i nazwisko: _______________________________________________________________ 

 

1. Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu  

„Miłość z literą P w tle” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 356 im. R. Kaczorowskiego w 

Warszawie podanym wyżej zakresie w celu uczestnictwa w konkursie „Miłość z literą P w tle”. Mam 

świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili odwołać. 

 

________________________________ 

(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu) 

2. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa jest wynikiem samodzielnej 

pracy uczestnika konkursu. 

3. Przyjmuję do wiadomości, że uczestnikowi konkursu przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i 

majątkowe do pracy konkursowej i nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.  

4. Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu (pracy 

konkursowej) przez czas nieokreślony na terytorium Polski i EOG na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą; 

c) użyczenie egzemplarzy utworu; 

d) publiczne, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;  

e) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym. 

5. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu (w szczególności zasadami ochrony danych 

osobowych) sformułowanymi w regulaminie konkursu i akceptuję je. 

6. Oświadczam, że zgłoszona praca nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza 

ich majątkowych i osobistych praw autorskich. 



7. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik 

konkursu lub jego przedstawiciel ustawowy. 

 

 

(proszę zaznaczyć X, jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę) 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu w celu publikacji wyników 

konkursu na stronie internetowej Organizatora (https://sp356.eu/) oraz na terenie niniejszej placówki 

oświatowej (np. gazetka ścienna) oraz w wypożyczalni i na stronie internetowej Zielonej Biblioteki  -

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawa w Dzielnicy Białołęka (https://zielona124.blogspot.com/). Mam 

świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili odwołać. 

 Wyrażam zgodę na publikację wizerunku uczestnika konkursu w postaci fotografii umieszczonej na stronie 

internetowej Organizatora (https://sp356.eu/)  oraz na terenie niniejszej placówki oświatowej (np. gazetka 

ścienna). Mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili odwołać. 

 

 

________________________________ 

(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 3 

Informacje dotyczące przetwarzania danych  

1. Administratorem danych podanych przez uczestnika konkursu lub jego przedstawiciela 

ustawowego jest Organizator tj. Szkoła Podstawowa nr 356 w Warszawie (03-287) przy ul. 

Głębockiej 66 reprezentowana przez dyrektora szkoły.  

2. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

a) udziału i przeprowadzenia konkursu, wręczenia nagród, publikacji informacji o laureatach 

konkursu oraz ich prac w Internecie/galerii w budynku Organizatora (podstawa prawna –  

art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”, 

b) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń 

podatkowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”, 

d) przetwarzania, utrwalenia wizerunku w formie fotografii analogowej, fotografii cyfrowej lub 

nagrania wideo i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, w przypadku wyrażenia zgody 

(podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”.   

3. Podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

wzięcia udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych uczestnika będzie 

brak możliwości udziału w konkursie. Zgodę na przetwarzanie danych można w każdej chwili 

wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.  

W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: 

a) czas organizacji konkursu, 

b) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują 

przechowywać dane, np. przepisy podatkowe w związku z wręczeniem nagród rzeczowych, 

d) czas do momentu wycofania zgody, 

5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo: 

a) złożyć wniosek o dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych 

osobowych oraz kopię danych),  

b) złożyć wniosek o sprostowanie danych osobowych,  

c) złożyć wniosek o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,  

d) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO. 

6. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie. 

7. Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom poprzez zamieszczenie 

danych osobowych w Internecie ((https://sp356.eu/ oraz https://zielona124.blogspot.com/) oraz galerii w 

budynku Organizatora, a zatem skala odbiorców może być trudna do oszacowania. Oprócz tego 



Administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach 

powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora. Są to 

dostawcy systemów informatycznych wspierających Administratora od strony technicznej oraz 

firmy hostingowe, firmy wykonujące usługi archiwizacyjne oraz firmy niszczące dokumenty. 

8. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników w sposób opierający się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

9. W zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest 

możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej (inspektor@dbfo.waw.pl) lub telefonicznie 

(22 510 36 20 wew. 233). 

 

 

 

 

………………..…………........... 
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