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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu plastycznego  

PIĘKNY PIENIĄDZ Z MOICH STRON 

Karta zgłoszenia pracy plastycznej na konkurs: PIĘKNY PIENIĄDZ Z MOICH STRON 

 

1. Imię i nazwisko autora pracy* ……………………………………………………………………………………… 

2. Wiek autora: ………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Szkoła ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonych prac i posiadam do nich nieograniczone prawa 

autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich. 

Zgłaszając swoje uczestnictwo, oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu 

oraz obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych. 

 

………………..……………………………….    
Czytelny podpis osoby (nie)pełnoletniej 

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

Czytelne podpisy opiekunów prawnych***  
 

6. KLAUZULA ZGODY:  

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych/danych 

osobowych mojego dziecka** w postaci imienia, nazwiska, wieku, danych do kontaktu (nr tel., 

adresu e-mail) przez Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach  

z siedzibą: ul. Mickiewicza 10, 39–100 Ropczyce w celu organizacji, przeprowadzenia  

i ogłoszenia wyników konkursu PIĘKNY PIENIĄDZ Z MOICH STRON, a także w celach 

promocyjnych. Oświadczam, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednak konieczne do 

realizacji celów, w jakich zostały zebrane i są one zgodne z prawdą.  

 
2) A)Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej  
w Ropczycach, ul. Mickiewicza 10, 39-100 Ropczyce zdjęć zgłoszonych w ramach udziału  
w Konkursie PIĘKNY PIENIĄDZ Z MOICH STRON we wszelkich celach związanych z realizacją 
tego Konkursu. B) Udzielam Powiatowemu Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach 
bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie ze zgłoszonej przeze mnie pracy 
konkursowej (zdjęć), z podaniem imienia i nazwiska autora, na wszelkich polach eksploatacji, 
w szczególności w zakresie publikowania w prasie i innych wydawnictwach, nadawania  
w telewizji i radio, wyświetlania, zamieszczania w Internecie w całości lub fragmentach, 
zamieszczania w spotach reklamowych emitowanych za pomocą różnych nośników, 
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powielania na różnych nośnikach, stosownie do potrzeb PCEK w Ropczycach, w tym  
we wszelkich materiałach służących promocji reklamie i marketingowi PCEK w Ropczycach, 
bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz za pośrednictwem dowolnego nośnika  
i medium (w szczególności prasy, telewizji naziemnej i satelitarnej, Internetu - w tym na 
portalach społecznościowych - oraz wydruku). C) Oświadczam, że wykorzystywanie pracy 
konkursowej zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. 
D) Przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231  
z późn. zm.). 

 
………………..……………………………….    

Czytelny podpis osoby (nie)pełnoletniej 
 

………………………………………………….…………………………………….  
Czytelne podpisy opiekunów prawnych*** 

 
3) Wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne, bezterminowe wykorzystywanie, utrwalanie, 

rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka**  

 

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

(imię i nazwisko dziecka) 

utrwalonego podczas wydarzeń związanych z realizacją konkursu PIĘKNY PIENIĄDZ Z MOICH 

STRON, którego będę/moje dziecko będzie** uczestnikiem, przez Powiatowe Centrum 

Edukacji Kulturalnej w Ropczycach z siedzibą: ul. Mickiewicza 10, 39–100 Ropczyce                          

do promowania, archiwizowania działań związanych z realizacją konkursu PIĘKNY PIENIĄDZ        

Z MOICH STRON. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji poprzez 

upowszechnianie fotografii oraz materiałów filmowych, w tym na publikację mojego 

wizerunku/wizerunku mojego dziecka** na antenie tv, stronie internetowej (w tym  

na stronach internetowych i Facebooku PCEK oraz Starostwa Powiatowego w Ropczycach),  

w czasopismach, przez media: TVP3 Rzeszów, TV Sędziszów Małopolski, TV Ropczyce, Polskie 

Radio Rzeszów, Radio „Via”, Gazeta Reporter, portal RRS24NET, portal Twój Powiat. Niniejsza 

zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.   

 

4) Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej w pkt. 7 niniejszego 

oświadczenia, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych  

oraz prawie dostępu do treści swoich danych  i prawie ich poprawiania.  

 

5) Zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu konkursu PIĘKNY PIENIĄDZ Z MOICH STRON  

i akceptuję jego zasady. 

………………..……………………………….    

Czytelny podpis osoby (nie)pełnoletniej 

 

………………………………………………….…………………………………….  

Czytelne podpisy opiekunów prawnych***  
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KLAUZULA INFORMACYJNA, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), zwanym dalej RODO:  

1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej 

w Ropczycach, ul. Mickiewicza 10, 39-100 Ropczyce, e-mail: dyrektor@pcek-ropczyce.pl 

zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor.odo@onet.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji do ww. Projektu i w zakresie 

niezbędnym dla potrzeb realizacji, rozliczenia i ewaluacji projektu na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym i za zgodą rodziców, opiekunów prawnych uczestnika. 

4. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom w uzasadnionych przypadkach 

i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym agencji badawczej przeprowadzającej 

ewaluację projektu oraz ekspertom zewnętrznym NBP. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

6. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne dla osiągnięcia 

celu przetwarzania i/lub do czasu cofnięcia zgody. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 

1) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

2) dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych,  

3) przenoszenia danych, 

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego: PUODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie 

podlegają profilowaniu. 

 

………………..……………………………….    

Czytelny podpis osoby (nie)pełnoletniej 

 

………………………………………………….…………………………………….  

Czytelne podpisy opiekunów prawnych*** 

 

 

* wypełnić czytelnie 

**niepotrzebne skreślić  

***jeśli uczestnik jest niepełnoletni podpisy składają uczestnik i rodzice/opiekunowie prawni 

(oboje) 

 


