Załącznik nr 2 do Regulaminu
Wyrażenie poniższej zgody oraz podanie danych osobowych
jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
Dane opiekuna:

Dane Uczestnika Konkursu:

/
(imię i nazwisko opiekuna,

(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu / klasa )

nr telefonu, adres e-mail)

(adres do korespondencji)

OŚWIADCZENIE
Ja

niżej

podpisany/a

oświadczam,

że

jestem

rodzicem/opiekunem

prawnym

dziecka

……………………………………………...……………………………………………………
imię i nazwisko dziecka

i w związku z jego/jej* uczestnictwem w Konkursie na najciekawsze opowiadanie lub bajkę pod
hasłem „Twoje bezpieczne wakacje” organizowanego przez Główny Inspektorat Transportu
Drogowego
wyrażam zgodę na przetwarzanie jego/jej* danych osobowych w związku z prowadzonym
Konkursem. Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych na wszystkich znanych polach
eksploatacji, a w szczególności: komunikatu/informacji/notatki prasowej dystrybuowanej
i publikowanej w mass mediach oraz przez instytucje administracji publicznej i inne podmioty
współpracujące z GITD, materiałów informacyjnych publikowanych na stronach internetowych,
konferencji, wystaw, działalności edukacyjnej i promocyjnej, wydawnictw okazjonalnych, folderów,
poradników, ulotek, kalendarzy, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej
i/lub multimedialnej, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m. in.: drukiem, analogowo,
cyfrowo.
Niniejsza zgoda obejmuje również zgodę na udostępnianie danych osobowych przedstawicielom
Partnerów Konkursu uczestniczącym w pracach Komisji na potrzeby oceny prac i wyłonienia
Laureatów Konkursu.
Jestem świadoma/świadomy, że w każdym momencie mogę wycofać swoją zgodę. Ponadto mam
świadomość, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej wycofaniem.

1

Oświadczam że:
1)

wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy dziecka przez Organizatora, m. in. na
publikację, a także prezentowanie,

2)

złożoną na Konkurs pracę dziecko wykonało osobiście i nie jest ona obciążone wadami
prawnymi lub roszczeniami osób trzecich,

3)

z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi Konkursu Uczestnik nieodpłatnie, bez
ograniczenia w czasie, przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do tej
pracy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), na wszystkich znanych na dzień przeniesienia prawa polach
eksploatacji, w szczególności na:
a) rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie,
wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, w tym zamieszczanie w Internecie;
b) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej dowolna techniką i w dowolnej liczbie
egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych;
c) przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej w tym w szczególności wprowadzanie
pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi
z wykorzystaniem Internetu;
d) wydawanie i rozpowszechnianie we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych,
wydawniczych i innych materiałach Organizatora;

4)

z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi Konkursu Uczestnik przenosi
nieodpłatnie na Organizatora Konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy konkursowej
oraz zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej.

Oświadczam, że dobrowolnie podaję swoje i dziecka dane osobowe w powyżej wskazanych celach
i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie.
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
Oświadczam, że moje dziecko:
 nie prowadzi działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej
w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych albo
 prowadzi działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu
art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale jego
udział w Konkursie nie pozostaje w związku z prowadzoną przez nie działalnością.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu organizowanego przez Główny
Inspektorat Transportu Drogowego i w pełni go akceptuję w imieniu swoim i Uczestnika Konkursu,
którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym.
Oświadczam, że w całości przeczytałem/am treść powyższej klauzuli informacyjnej i w pełni ją
rozumiem.

(miejscowość, data)

(czytelny podpis rodzica
lub opiekuna prawnego)
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*niepotrzebne skreślić

3

