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Oświadczenie o udziale
w KONKURSIE PLASTYCZNYM
DLA DZIECI KLAS 1-3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
pn. „Jedz zdrowo. Owoce i Warzywa”

Działając w imieniu ………………………………………………………………… [imię i nazwisko dziecka], klasa … w
Szkole Podstawowej nr … w … (dalej „uczestnik”):
I.

Zgłaszam/y uczestnika do Konkursu plastycznego dla dzieci klas 1-3 szkół podstawowych
pn. „Jedz zdrowo. Owoce i Warzywa” (dalej „konkurs”) organizowanego przez Sebastiana
Kurzajaka i Piotra Urbaniaka, jako wspólników spółki cywilnej Sebex s.c., S. Kurzajak, P.
Urbaniak, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Municypalnej 20 (dalej: „organizator”).

II.

Potwierdzam/y zapoznanie się z Regulaminem konkursu plastycznego dla dzieci klas 1-3
szkół podstawowych pn. „Jesz zdrowo. Owoce i Warzywa” z dnia 25.02.2016 r.
zamieszczonego na stronie internetowej organizatora www.sebex.eu oraz wyrażam na
niego zgodę.

III.

Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, tj.: imienia i nazwiska
oraz informacji o klasie i szkole, do której uczestnik uczęszcza, zbieranych w celu
przeprowadzenia konkursu, w tym oceny nadesłanej pracy plastycznej i ewentualnego
przyznania za nią nagrody a także na przetwarzanie moich (naszych) danych osobowych
w postaci imienia i nazwiska w celu identyfikacji, jako osoby upoważnionej do działania w
imieniu uczestnika i przekazania ewentualnej nagrody. Oświadczam/y, że organizator
poinformował:
1) że, administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych są
Sebastian Kurzajak i Piotr Urbaniak, jak wspólnicy spółki cywilnej Sebex s.c.,
S.Kurzajak i P.Urbaniak, z adresem: ul. Municypalna 20, 02-281 Warszawa,
2) o wyżej wskazanych celach zbierania danych osobowych,
3) że, z danymi osobowymi zapozna się organizator i osoby wchodzące w skład komisji
konkursowej oraz szkoła, do której uczęszcza uczestnik konkursu.
4) o prawie dostępu do danych osobowych i ich poprawiania,
5) o dobrowolności podania danych osobowych.

IV.

Oświadczam/y, że z chwilą wydania nagrody za pracę plastyczną nadesłaną przez
uczestnika:
1) uczestnik przenosi na organizatora własność pracy plastycznej,
2) uczestnik przenosi na organizatora w zamian za nagrodę autorskie prawa majątkowe
do nagrodzonej pracy na następujących polach:



druku lub kopiowania w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie oraz dowolną
techniką,



prezentowania w Internecie,



obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę lub jej fragmenty utrwalono, w tym
prawo wprowadzania do obrotu, użyczenia oryginału albo egzemplarzy,



rozpowszechniania prac lub ich fragmentów w każdy znany sposób, w tym prawa publicznego
wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz publicznego udostępnianie utworu
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,



wprowadzenia do pamięci komputera oraz nagrywania na dowolne nośniki,



zamieszczania w materiałach informacyjnych i promocyjnych konkursu,
3) uczestnik, jeżeli jego praca została nagrodzona, do czasu przeniesienia autorskich
praw majątkowych, o których mowa w pkt. 2 powyżej, upoważnia organizatora do
prezentowania jego pracy publicznie na wystawie pokonkursowej, oraz do
sporządzenia kopii pracy lub przesłania jej zdjęcia/skanu dowolną techniką, jak też
wprowadzenia do pamięci komputera, w celu jej oceny, a także zamieszczania w
materiałach informacyjnych i promocyjnych konkursu,
4) uczestnik, jeżeli jego praca nie została nagrodzona, upoważnia organizatora do
prezentowania pracy publicznie na wystawie pokonkursowej oraz do sporządzenia
kopii pracy lub przesłania jej zdjęcia/skanu dowolną techniką członkom komisji
konkursowej, jak też wprowadzenia do pamięci komputera, w celu jej oceny, a także
zamieszczania w materiałach informacyjnych i promocyjnych konkursu.

…………………………………………………………………………………………………………...........
[imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych uczestnika oraz podpisy]

