Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu dla szkół podstawowych klas IV-V: „Dajemy odpadom drugie życie –
upcykling – czyli ekologiczna kartka świąteczna”

Oświadczenie
Ja niżej podpisany/podpisana

……………………………………………………………………………………………………………, …………………………………………….
(Imię i nazwisko rodzica bądź opiekuna prawnego autora pracy)

( tel. kontaktowy)

wyrażam zgodę dla mojej córki/mojego syna ……………….…………………………………………………………………,
(Imię i nazwisko autora pracy)

ucznia szkoły …………………………………………………………………………………………………………………………………......
(Nazwa szkoły)

………………………………………………………………………………………………
(adres e-mail szkoły)

1. na udział w konkursie plastycznym dla uczniów klas IV-V szkół podstawowych: „Dajemy
odpadom drugie życie – upcykling – czyli ekologiczna kartka świąteczna”;
2. na nieodpłatne przeniesienie organizatora konkursu autorskich praw majątkowych
do pracy plastycznej, na wszystkich polach eksploatacji wymieniony w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U 2019 r.,
poz. 1231), a szczególności: w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia pracy plastycznej –
wytwarzanie jakąkolwiek techniką jej egzemplarzy; w zakresie obrotu oryginałem albo
egzemplarzami, na których pracę plastyczną utrwalono – wprowadzanie do obrotu, publiczne
wystawianie, udostępnianie, wprowadzanie do pamięci komputera, zamieszczanie
w Internecie;
3. przetwarzanie przez organizatora danych osobowych (wyłącznie na potrzeby konkursu)
na podstawie art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia 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) (Dz. U. UE L
z dnia 4 maja 2016 r.) RODO w zakresie: imienia, nazwiska;
4. jednocześnie zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana na podstawie art. 13
RODO, że:
1) administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielska-Białej siedzibą
w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1,
2) z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej można się
skontaktowad się telefonicznie pod nr 33 4971-721, pisemnie na adres administratora
tj. pl. Ratuszowy 1 lub pocztą elektroniczną iod@um.bielsko.pl,

3) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu,
Dane osobowe udostępniłem dobrowolnie. Dane te będą przetwarzane przez Urząd
Miejski Wydział Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej, celem realizacji konkursu,
4) przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie trwania niniejszego konkursu,
5) w okresie, o którym mowa w pkt.4 posiadam prawo do:
a. dostępu do udostępnionych danych osobowych,
b. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2,
6) zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofad w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,
7) przekazanie danych osobowych jest wymogiem prawnym,
8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego
przetwarzania, w tym profilowania;
oraz akceptuję warunki Regulaminu Konkursu

………………………………….……
Miejscowośd i data

…………………………………………………………………………........
Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego autora pracy

