Oświadczenie
Ja (imię i nazwisko opiekuna prawnego),......................................................................................
zamieszkały/a (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy)......................................................,
oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu „Samorząd swą rocznicę
świętuję, więc narysuj, co w głowie Ci się maluje” i wyrażam zgodę na wzięcie udziału
w nim mojej/mojego córki/syna (imię i nazwisko dziecka).........................................................
w trybie i na zasadach zgodnych z Regulaminem.

Ponadto oświadczam, że z dniem doręczenia Organizatorowi rysunku konkursowego na
Organizatora przechodzą bez wynagrodzenia; autorskie prawa majątkowe do przekazywanej
pracy na polach eksploatacji w zakresie: utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu
–wytwarzania egzemplarzy utworu bez względu na technikę, ilość i wielkość nakładu;, obrotu
oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzenie do obrotu, najem,
użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadanie drogą przewodową bądź bezprzewodową,
odtwarzanie, remitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i czasie wybranym przez siebie, rozpowszechnianie w
nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzanie korekty, dokonywanie
skrótów i opracowań, wykorzystywanie fragmentów, prawa pokrewne z zastrzeżeniem
miedzy innymi ujawnienia nazwiska Autora (autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty.
własność nadesłanych rysunków konkursowych

..............................................................
(podpis, miejsce i data)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: w ramach
czynności: udział w konkursie plastycznym.
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Walcach-Gmina Walce
ul. Mickiewicza 18, 47 – 344 Walce;





inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Walcach jest Pan/Pani Marcin Wilczek
radca prawny; e-mail: rodo@walce.pl ;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub e) RODO
w celu związanym z wykonaniem czynności z zakresu podpisania listy obecności na zawodach
sportowo- pożarniczych, której Pan/i jest stroną/ uczestnikiem a której przedmiotem jest konkurs
plastyczny.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa
i w celu realizacji zadań ustawowych;





obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
niezbędne w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy



podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b) lub d) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, chyba
że podstawą przetwarzania jest art. ust. 1 lit e) RODO.
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony
danych osobowych.
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień w
zakresie podjętych działań przez jednostkę oraz nie może naruszać integralności pozostałych
prawidłowo przekazanych informacji .
.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego.
**

