OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY KONKURSOWEJ (OSOBA PEŁNOLETNIA)
Jako autor pracy konkursowej …………………………………………………………………………………………………………………………..………………
....................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko),

zwanej dalej „pracą”, zgłoszonej do Szkolnego Konkursu Plastycznego „Moja szkoła na
wesoło ‘’ oświadczam, że:
1. Jestem uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich do pracy
w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Jako opiekun prawny przenoszę
nieodpłatnie na Szkołę Podstawową nr 150 im. Walerego Wróblewskiego
w Warszawie, ul. Thommego 1 (Organizatora konkursu) autorskie prawa majątkowe
do utworu w zakresie:
a) bezterminowej zgody na utrwalanie pracy w części lub w całości (zapis cyfrowy);
b) obrotu oryginałem pracy (tj. publicznego udostępniania pracy,
rozpowszechniania, wystawiania, wyświetlania w formie cyfrowej oraz
publikowania na stronie www szkoły).
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu moich danych
osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) zw.
„RODO” na potrzeby organizacji i promocji Konkursu. Zostałem poinformowany, że
Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu jest Szkoła Podstawowa
nr 150 im. Walerego Wróblewskiego, z siedzibą przy ul. Thommeego 1, 01-491
Warszawa. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez administratora w celu
realizacji Konkursu, w którym udział nie jest obowiązkowy. Dane osobowe
podawane są dobrowolnie, a uczestnik /rodzice/opiekunowie mają prawo dostępu
do treści tych danych, ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich
przetwarzania.
3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez
organizatora Konkursu – zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.) na cele związane
z promocją Konkursu. Możliwe formy rozpowszechnienia wizerunku to publikacje
oraz Internet.
4. Zaświadczam, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób
trzecich.

Warszawa, dnia ……………………………….………

……………………………………………………………………………………………………

(czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

