
 

Karta uczestnika w konkursie 

„Zadbajmy o powietrze” 

Imię i nazwisko autora oraz wiek: …………………………...………………………………………….. 

Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………... 

Telefon:………………………………………….. e-mail:…………………………………………….… 

Imię i nazwisko opiekuna:…………………………………………………………………….…………. 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA (wypełnić jeżeli autor pracy jest osobą 

niepełnoletnią) 

Wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko autora pracy) ……….………………………….………….. 

w organizowanym przez Urząd Gminy Radziemice w Konkursie „Zadbajmy o powietrze”. Informuję, 

że zapoznałem(-am) się z warunkami udziału w Konkursie i akceptuję regulamin Konkursu.  

....................................................................................................  

Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego  

 

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH I PRZETWARZANIU 

DANYCH OSOBOWYCH 

Oświadczam niniejszym, że wyrażam zgodę na udzielenie organizatorowi Konkursu nieodpłatnej, 

bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie pracy konkursowej na stronie 

internetowej organizatora Konkursu, powielanie pracy każdą dostępną techniką i na wykorzystanie jej 

na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tj. Dz.U. 2017 poz. 880), w szczególności w materiałach promocyjnych i edukacyjnych 

związanych z Konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością organizatora 

Konkursu. Udzielana licencja obejmuje prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego. 

Z chwilą dostarczenia pracy konkursowej do organizatora Konkursu na Urząd Gminy Radziemice 

przechodzi prawo własności do przysłanych materiałów. Jednocześnie wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych 

……………………………………………………….. (imię i nazwisko autora pracy konkursowej), w 

tym publikację na stronie internetowej Administratora imienia i nazwiska autora pracy konkursowej, 

w przypadku gdy zostanie laureatem Konkursu, na podstawie 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 osobowych) (Dz. U. 

UE. L.2016.119.1) zwanej dalej „RODO”, na potrzeby organizacji, przeprowadzenia i promocji 

Konkursu oraz oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią, umieszczonej poniżej, klauzuli 

informacyjnej.  

..........................................................................  

Data i podpis autora pracy lub  rodzica/opiekuna prawnego     

 



 

 

 

Klauzula informacyjna RODO 

dla osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie, dotyczących jej, danych osobowych 

w związku z konkursem pn. „Zadbajmy o powietrze w Gminie Radziemice” 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. 

L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Radziemice, z siedzibą mieszczącą się 

w Radziemicach 74, 32-107 Radziemice, tel. 12 385 62 44 – zwany dalej „Administratorem”. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym 

przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: 

inspektor@cbi24.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na, podany wyżej, 

adres Administratora. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Pani/Pana zgody, w 

celu organizacji, promocji i przeprowadzenia konkursu pn. „Zadbajmy o powietrze w 

Gminie Radziemice” – dalej „Konkurs”, publikacji informacji o laureatach tego konkursu 

oraz ich prac na stronie internetowej. 

4. Przetwarzane dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: a) 

podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, 

jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu 

Administratora – w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom 

zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; b) podmiotom lub organom 

którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich 

otrzymania na podstawie przepisów prawa; c) pracownikom Administratora, upoważnionym 

do przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w pkt 3. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 

wskazanego w pkt 3, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w Jednolitym 

Rzeczowym Wykazie Akt Administratora, ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy 

przechowywania danych przetwarzanych w celu wskazanym w treści zgody. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych 

- w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych. 

mailto:inspektor@cbi24.pl


7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 

Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród 

oraz przetwarzania danych w związku z prowadzoną działalnością edukacyjno-informacyjną 

w ramach upowszechniania wiedzy ekologicznej w społeczeństwie. Brak zgody uniemożliwi 

udział we wskazanym wyżej Konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrealizowano  w  ramach  projektu  „Wdrażanie  Programu  ochrony  powietrza  dla województwa 

małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” / LIFE-IP  MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 

021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej i NFOŚiGW.”

 


