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Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich
autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na
wszystkich polach eksploatacji, tj.:
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprografczną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono
– wprowadzanie do obrotu;
w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – 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.
Prace nadesłane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób
trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez Organizatora
Konkursu, w jego działalności statutowej, w tym w działaniach informacyjno-edukacyjnych oraz
udostępnione na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych.
Nadsyłając pracę na Konkurs autor pracy lub opiekun prawny autora pracy (w przypadku
niepełnoletnich autorów prac), zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie, w tym na udostępnianie
przez Organizatora imienia autora pracy.
Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również w materiałach
promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie.
Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń
mógł zaprezentować wybrane prace lub ich części w przyszłych publikacjach drukowanych lub
elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane
jakiekolwiek wynagrodzenie.

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
„_________________________________________________”
(nazwa konkursu)
1.
2.
3.

Imię i nazwisko autora pracy:
Wiek:
Adres e-mail / numer telefonu opiekuna prawnego do kontaktu:

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego: ………………………………………………….…..
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
Oświadczam że,
1.
zapoznałam/zapoznałem
się
z
Regulaminem
konkursu
„_________________________________________________” organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury
w Woli Krzysztoporskiej i akceptuję jego warunki,
2. Wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………………...
(imię i nazwisko autora pracy ) w/w konkursie,
3. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy mojego dziecka przez Organizatora, w jego działalności
statutowej,
4. złożoną na konkurs pracę dziecko wykonało osobiście i przysługują dziecku prawa majątkowe i osobiste i nie
są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone,
5. 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,
6. z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik nieodpłatnie, bez ograniczenia
w czasie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do tej pracy w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. – oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) na
następujących polach eksploatacji:
a) rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie, wystawianie,
wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie;
b) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej dowolna techniką i w dowolnej liczbie egzemplarzy, na
dowolnych nośnikach danych;
c) przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej w tym w szczególności wprowadzanie pracy do pamięci
komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi z wykorzystaniem Internetu;
7. Z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik przenosi nieodpłatnie na
Organizatora konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy konkursowej oraz zezwalania na wykonywanie
zależnych praw autorskich do pracy konkursowej.
8. Zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:
…………………………………………………………………………………….Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem przetwarzającym dane osobowe jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Woli
Krzysztoporskiej z siedzibą przy ulicy Południowa 2, 97-371 Wola Krzysztoporska. Z administratorem można
skontaktować się:
•
pisemnie na adres e-mail - gok@gok-wola.pl
•
osobiście lub pisemnie – na adres wskazany powyżej.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować z p. Kingą Milczarek
pod adresem e-mail: iod@bodo24.pl
3. Dane osobowe, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu, a także
w działalności informacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej w związku z wykonywaniem
zadania realizowanego przez Dyrektora GOK w interesie publicznym, które polega na upowszechnieniu
w społeczeństwie, w szczególności wśród dzieci.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:
•
Inspektor Ochrony Danych Kinga Milczarek z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 281/721;
•
właściwie upoważnione osoby fzyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę prawną
żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcy, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa;
•
podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie
oraz prawne na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury.
6. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz
opublikowania informacji o laureatach konkursu.
7. Będziemy publikować imię oraz pracę konkursową wybranych uczestników w konkursie, na stronie
internetowej Gminnego Ośrodka Kultury oraz w działalności edukacyjno-informacyjnej czy w mediach w
związku z promocją działalności Ośrodka.
8. Podane dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia sprawy, a następnie przez okres wynikający
z przepisu prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznego – Jednolitego Rzeczowego Wykazu
Akt.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje
•
prawo do kopi danych i dostępu do informacji o przetwarzaniu;
•
w uzasadnionych przypadkach prawo do sprostowania niepoprawnych bądź nieaktualnych danych
osobowych;
•
w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia niepoprawnych bądź niepotrzebnych danych
osobowych;
•
w uzasadnionych przypadkach prawo do ograniczenia przetwarzania do momentu wykazania celu
przetwarzania i zgodności z prawem;
•
w uzasadnionych przypadkach prawo do wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania związku
ze szczególną sytuacja osoby fzycznej, której dane dotyczą;
•
jeżeli decyzje w stosunku do danych osobowych będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, to
prawo do niepodlegania zautomatyzowanej decyzji;
•
prawo do wycofania zgody;
•
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się
na platormie www.uodo.gov.pl.11.
10. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody
nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej
cofnięciem.
11. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w pracy
konkursowej w sposób zautomatyzowany.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących oraz danych dotyczących dziecka –
autora pracy, dla celów związanych z organizacją i realizacją konkursu oraz upowszechnienia pracy konkursowej
poprzez stronę internetową Gminnego Ośrodka Kultury, w mediach oraz w ramach działalności informacyjnej
Organizatora.
………………………………………………………………………… Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

