Załącznik Nr 2
do regulaminu
Konkursu plastycznego
pt. „Moja wolna biało-czerwona”

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA GRUPY
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu plastycznego
„Moja wolna biało-czerwona” i akceptuję jego zapisy.
2. Oświadczam, że przysługują mi do zgłoszonej w ramach konkursu pracy pełne
autorskie prawa majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.);
3. Oświadczam, że zobowiązuję się do naprawienia szkody, jaką poniesie
Organizator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami
autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do pracy.
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych zbieranych
i przetwarzanych w ramach konkursu jest Starostwo Powiatowe w Policach
z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8, 72-010 Police;
5. Oświadczam, że posiadam zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział
dziecka w konkursie i zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz na
publikację pracy. Oświadczam, że przyjmuję odpowiedzialność za wszelkie
roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatora
konkursu.
………………………………………..
(data i podpis)

Pouczenie.
Mając na uwadze brzmienie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922 z późn. zm.) informuje się, że:
1) administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Policach z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8;
2) dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu fotograficznego „MOJA WOLNA BIAŁO-CZERWONA”;
3) każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych w trybie art. 33 powołanej
ustawy oraz do ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia Konkursu (podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 2
powołanej ustawy).

