
Załącznik nr 1 
do regulaminu gry 

„Kreatywny uczeń w literackich zakamarkach” 
 

Imię i nazwisko uczestnika gry, klasa.......................................................................................................................................................;   

Nazwa szkoły, do której uczęszcza uczestnik......................................................................................................................................... 

O świadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Gry oraz przetwarzaniu danych osobowych. 
Jako opiekun prawny uczestnika gry czytelniczej zatytułowanej: „Kreatywny uczeń w literackich zakamarkach” oświadczam,  
iż jestem uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Jako 
opiekun prawny przenoszę nieodpłatnie na Organizatora gry prawa autorskie do utworu, a Organizator gry oświadcza, iż przyjmuje 
prawa autorskie do utworu. 
Prawa autorskie przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do 
nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania utworem powstałym w wyniku wykonania i zgłoszenia utworu, w tym 
zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą.  
 
Organizator nabywa prawa autorskie na następujących polach eksploatacji: 
 
1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego; 
2) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze Zamawiającego oraz wyświetlanie utworu pod adresami 

domenowymi Zamawiającego; 
3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową; 
4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także publiczne udostępnianie utworu lub 

egzemplarzy utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 
5) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, w formie publikacji papierowej; 
6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem 

oryginału albo egzemplarzy utworu. 
 
Jako opiekun prawny autora utworu gwarantuję, że utwór jest autorstwa mojego podopiecznego i że w związku  
z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora gry,  
nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. 
Jako opiekun prawny uczestnika gry wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i umieszczenia wizerunku mojego 
podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji przedmiotowego Konkursu w zakresie wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) 
 
 

…………………………………………………………… 
                                                     Data i podpis prawnego opiekuna uczestnika 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w związku z uczestnictwem dziecka w konkursie pt. 
„Kreatywny uczeń w literackich zakamarkach” organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie. 

Zgoda obejmuje powierzenie danych podmiotom przetwarzającym, realizującym usługi związane z organizacją konkursu. Wyrażam 
zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka biorącego udział w konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku oraz 
dzieła poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, miejsca nauki uczestnika i pozycji w 
konkursie, w szczególności na stronie internetowej organizatora.  

Zostałem poinformowany że: 

1) administratorem danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece Pedagogicznej w Skawinie możliwy jest pod  adresem email 
iodo@bibpedskawina.pl 
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie i wyłonienia laureatów 
4) dane osobowe przechowywane będą do czasu zrealizowania celu przetwarzania 
5) posiadam  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie 
6) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych uniemożliwi uczestnictwo dziecka w konkursie. 
8) dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji  
9) dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 
 

…………………………………………………………… 
Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 


