
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu plastycznego pod hasłem ,,Ziemię szanujemy- śmieci 

segregujemy” 

 

Imię i nazwisko uczestnika 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wyrażam nieodpłatnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych -imię i nazwisko, numer 

telefonu oraz danych osobowych dziecka – imię, nazwisko wiek dziecka 

……………………………………………………………….., przez Organizatora. Dane te będą 

przetwarzane tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pt. 

„Ziemię szanujemy – śmieci segregujemy” oraz w celach promocyjnych w mediach, na stronach 

internetowych oraz wydawnictwach drukowanych i elektronicznych. 

2. Oświadczam, że moje dziecko jest autorem pracy plastycznej przekazanej na konkurs oraz,  

że nie narusza ono jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie konkursu 

plastycznego ,,Ziemię szanujemy- śmieci segregujemy”. 

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

Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu plastycznego pt. „Ziemię szanujemy 

– śmieci segregujemy”  

 

ZGODA NA PUBLIKOWANIE PRACY ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

1. Wyrażam zgodę na publikowanie pracy konkursowej w celach promocyjnych (niekomercyjnych),w 

mediach, na stronach internetowych oraz wydawnictwach drukowanych i elektronicznych łącznie z 

podaniem danych autora (imię i wiek). 

2. Wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku mojego dziecka przez Organizatora w celu promocji 

konkursu plastycznego pt. „Ziemię szanujemy – śmieci segregujemy”. 

3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora lub przez inne osoby na zlecenie Organizatora 

wizerunku mojego dziecka, w tym na: obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz 

na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, 

rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób na materiałach służących 

popularyzacji konkursu plastycznego „Ziemię szanujemy – śmieci segregujemy” oraz prezentowanie 

osiągnięć z podaniem imienia i wieku, poprzez rozpowszechnianie wizerunku w:  

a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych;  

b) prasie;  

c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.; 

 w okresie nie określonym od podpisania niniejszej Zgody. 

4. Oświadczam, że publikowanie pracy konkursowej oraz wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą 

Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. 

5. Organizator może przenieść na inne podmioty prawo do publikowanie pracy konkursowej i do 

korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszej Zgodzie, w celu promocji konkursu 

plastycznego „Ziemię szanujemy – śmieci segregujemy”. 

6. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie. 



Ochronę wizerunku osoby fotografowanej reguluje Ustawa z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1231, ze zm.). 

7. Wizerunek dziecka może zostać uwieczniony tylko i wyłącznie w trakcie wręczania nagród. 

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

Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu plastycznego pt. „Ziemię szanujemy 

– śmieci segregujemy”  

 

 


