
ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE KONKURSOWE

I edycja konkursu na Krakowski Plakat Świąteczno-Noworoczny

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997
r.  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.U.  Z  2014r.,  poz.  1182  z  późn.  zm.)  przez  Organizatora
konkursu,  dla  celów  związanych  z  przeprowadzeniem  i  rozstrzygnięciem  I  edycji  konkursu  na
Krakowski Plakat Świąteczno-Noworoczny.

2.  Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  treścią  Regulaminu  Konkursu,  o  którym  mowa  w  pkt.  1
i przyjmuję warunki w nim określone.

3. Oświadczam, że jestem autorem złożonej pracy konkursowej oraz że jest ona oryginalna i nie
narusza jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.

4.  Oświadczam,  że  projekt  plakatu  jest  utworem  pierwotnym,  nie  był  wcześniej  publikowany
i został opracowany w celu uczestnictwa w Konkursie, o którym mowa w pkt. 1.

5. Oświadczam, że nie jestem pracownikiem Organizatora ani  członkiem Komisji Konkursowej.

6.  Udzielam  Organizatorowi  Konkursu  nieodpłatnej  i  niewyłącznej  licencji,  bez  ograniczeń
terytorialnych  na  korzystanie  z  pracy  konkursowej  w  materiałach  dotyczących  Konkursu  (np.
ekspozycja  na  miejskich  nośnikach  reklamowych  w  Krakowie,  wystawa  pokonkursowa,  strony
internetowe i media społecznościowe, media masowe), na zasadach określonych w § VII  ust. 4
Regulaminu Konkursu.

7.  W  przypadku,  gdyby  projekt  plakatu,  którego  jestem  twórcą  został  nagrodzony  nagrodą
przewidzianą w Regulaminie Konkursu, udzielam Organizatorowi licencji w zakresie i na warunkach
określonych w § VII ust. 5 Regulaminu Konkursu. 

…....................…................................................

(miejscowość, data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy,  że  administratorem danych  osobowych  jest  Centrum Młodzieży  im.  dr.  Henryka  Jordana  z  siedzibą
w Krakowie przy ul. Krupniczej 38 i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Ich
pobieranie jest zgodne z wymogami prawa oświatowego.

Informujemy, że:

1.  Mają  Państwo  prawo  żądać  od  administratora  dostępu  do  Waszych  danych  osobowych,  ich  sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3.  Mają  Państwo  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  którym  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 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),  tzn.,  że  dane będą przetwarzane na
podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Dominik Strzebak, UMK, e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU

Wyrażam  zgodę  /  nie  wyrażam  zgody*  na  nieodpłatne  używanie,  wykorzystanie
i rozpowszechnianie moich danych osobowych oraz mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek
techniką  na  wszelkich  nośnikach  (w  tym  w  postaci  fotografii  i  dokumentacji  filmowej)  przez
Organizatora, na potrzeby konkursu na Krakowski Plakat Świąteczno-Noworoczny. 

Niniejsza  zgoda  jest  nieodpłatna,  nie  jest  ograniczona  ilościowo,  czasowo  ani  terytorialnie.
Niniejsza  zgoda  obejmuje  wszelkie  formy  publikacji,  w  szczególności  rozpowszechnianie
w Internecie,  w  tym  na  stronie  www.cmjordan.krakow.pl oraz  portalach  społecznościowych
Facebook, YouTube itp. (informujemy, że serwery serwisu Facebook znajdują się na terenie Stanów
Zjednoczonych Ameryki,  gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych).
Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr
osobistych.

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

(miejscowość, data i podpis )

* niepotrzebne skreślić

ZGODA NA ZŁOŻENIE OŚWIADCZEŃ PRZEZ DZIECKO*

Wyrażam zgodę na złożenie wszystkich zamieszczonych wyżej oświadczeń i zgód przez moje dziecko
…............................................ (tu wpisać imię i nazwisko dziecka).

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

(miejscowość, data i podpis rodziców/opiekunów ustawowych)

* wypełnić jedynie w przypadku uczestników niepełnoletnich


