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* NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKIEM (A).

ZAŁĄCZNIK 1 do regulaminu konkursu

Zgoda opiekunów prawnych/rodziców autora pracy na przetwarzanie danych
osobowych:

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  moich  i  mojego  dziecka
zawartych w zgłoszeniu do konkursu dla potrzeb niezbędnych do udziału mojego
dziecka  w  XXVI  Wojewódzkim  Plastycznym  Konkursie  Ekologicznym  „Ocalić
od zapomnienia” w celu archiwizacyjnym, a także w celu upublicznienia w trakcie
trwania konkursu (zapowiedź, rozdanie nagród oraz w relacjach z konkursu, które
zostaną  zamieszczone  na  stronach  internetowych  Administratora,  Instagramie,
Facebooku konkursowym oraz w miesięczniku „Kurier”). Zgoda obejmuje również
wykorzystanie w/w danych osobowych w materiałach prasowychi i promocyjnych
wydawanych  przez  Administratora lub  w  wydawnictwach  wydawanych  przez
Administratora. Powyższa zgoda udzielona została zgodnie z art. 6 Rozporządzenia
Parlamentu  Europejskiegoi  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)  oraz  ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem Danych
Osobowych  jest  Miejski  Ośrodek  Kultury  w  Czerwionce-Leszczynach  przy
ul. Wolności 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. 32 431 16 34 wew. 12, e-mail:
sekretariat@mokcl.pl.  Miejski  Ośrodek  Kultury  w  Czerwionce-Leszczynach
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc
na  adres  mailowy:  iod@mokcl.pl lub  listowanie  pisząc  na  adres  siedziby
Administratora.  Podanie  danych  osobowych  jest  warunkiem  udziału  dziecka
w konkursie. Pełna klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje
się w Regulaminie konkursu.

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

(data i czytelny podpis opiekunów prawnych/rodziców autora pracy)



Zgoda opiekuna prawnego/rodzica autora pracy

na udział w konkursie i rozpowszechnianie nadesłanej pracy:

Wyrażam zgodę na udział ................................................................................... *
w XXVI Wojewódzkim Plastycznym Konkursie Ekologicznym „Ocalić od zapomnienia”
organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach oraz na 
wykorzystanie nadesłanej pracy w działalności MOK-u w zakresie: 
1)  Nieograniczonego  utrwalania  i  zwielokrotniania  pracy  (zwanej  dalej  utworem)
lub jej części w dowolny sposób, na wszelkich nośnikach dostępnych w chwili zawarcia
umowy,  w  szczególności  na  papierze,  a  także  wszelkich  nośnikach  cyfrowych
umożliwiających eksploatację utworu przy użyciu druku, komputera, sieci Internetowej
i innych sieci umożliwiających transmisję danych oraz poprzez różnego rodzaju techniki
multimedialne.
2) Nieograniczonego rozpowszechniania utworu lub jego części każdą techniką, w każdy
dostępny sposób, nieograniczonego wystawiania utworu lub jego części, emisji utworu
lub jego części w audycjach, utworach telewizyjnych, filmach nadawanych za pomocą
wizji lub fonii bezprzewodowej oraz przewodowej.
3)  Innego niż  w/w okazywania,  wystawiania,  wyświetlania,  odtwarzania,  wydawania
drukiem, a także każdego innego publicznego udostępniania utworu lub jego fragmentu
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.
4)  Wykorzystania  całego  utworu  lub  jego  fragmentu  do  tworzenia  innych  utworów,
w tym do dokonywania przeróbek, skrótów, łączenia z innymi informacjami, utworami
lub danymi.
Podpisując przedmiotową zgodę zawieram umowę o przekazanie autorskich praw 
majątkowych w zakresie, o którym mowa wyżej.

..............................................................................................................
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica autora pracy)

* imię i nazwisko autora pracy

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem XXVI Wojewódzkiego 

Plastycznego Konkursu Ekologicznego „Ocalić od zapomnienia” organizowanego przez 

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach oraz akceptuję jego warunki.

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

(data i czytelny podpis opiekunów prawnych/rodziców autora pracy)

Zgoda na przetwarzanie danych instruktora

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie
opisowej  pracy  dla  potrzeb  organizacji  XXVI  Wojewódzkiego  Plastycznego
Konkursu  Ekologicznego  „Ocalić  od  zapomnienia”  w  celu  archiwizacyjnym,
a także w celu upublicznienia  w trakcie trwania  konkursu (zapowiedź,  rozdanie
nagród  oraz  w  relacjach  z  konkursu,  które  zostaną  zamieszczone  na  stronach
internetowych  Administratora,  Instagramie,  Facebooku  konkursowym  oraz
w miesięczniku  „Kurier”).  Zgoda  obejmuje  również wykorzystanie  w/w danych
osobowych  w  materiałach  prasowych  oraz  promocyjnych  wydawanych  przez
Administratora lub  w  wydawnictwach  wydawanych  przez  Administratora.
Powyższa  zgoda  udzielona  została  zgodnie  z  art.  6  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) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o  ochronie  danych  osobowych.  Administratorem  Danych  Osobowych  jest
Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 2, 44-230
Czerwionka-Leszczyny, tel. 32 431 16 34 wew. 12, e-mail:  sekretariat@mokcl.pl.
Miejski  Ośrodek  Kultury  w  Czerwionce-Leszczynach  wyznaczył  Inspektora
Ochrony  Danych,  z  którym  można  skontaktować  się  pisząc  na  adres  mailowy:
iod@mokcl.pl  lub  listowanie  pisząc  na  adres  siedziby  Administratora.  Podanie
danych  osobowych,  jest  warunkiem  udziału  podopiecznegow  konkursie.  Pełna
klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie
konkursu.

………………………………………………………………………………….

(data i czytelny podpis instruktora)

mailto:sekretariat@mokcl.pl

