Załącznik nr 1 do
Regulaminu Konkursu Plastycznego pod tytułem:
„Pszczoły i trzmiele to nasi przyjaciele”
Zgłoszenie udziału w konkursie „Pszczoły i trzmiele to nasi przyjaciele”
…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko Uczestnika konkursu
…………………………………………………………………………………………………
Wiek Uczestnika konkursu
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu lub adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika konkursu
..…….…………………………………………….........
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
Uczestnika konkursu

*właściwe zaznaczyć

Załącznik nr 2 do
Regulaminu Konkursu Plastycznego pod tytułem:
„Pszczoły i trzmiele to nasi przyjaciele”
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika konkursu
1. Jako rodzic/opiekun prawny Uczestnika konkursu
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego)
udzielam niniejszym zgody na udział dziecka/podopiecznego w Konkursie plastycznym pt. „Pszczoły i trzmiele to
nasi przyjaciele” którego Organizatorem jest Miasto Poznań, zwane dalej Organizatorem.
2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu, w szczególności z informacją
dotyczącą upublicznienia przez Organizatora danych osobowych Uczestników konkursu, a także z informacją
o przetwarzaniu danych osobowych.
3. Oświadczam, że zgłoszona do Konkursu praca konkursowa jest wynikiem indywidualnej twórczości dziecka/
podopiecznego oraz że przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych, wolnych od wad
prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich, w szczególności wynikających z przepisów dotyczących ochrony
własności intelektualnej. Mam świadomość, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw
osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Organizatora wynikającymi z
ewentualnych naruszeń ich praw, zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków faktycznych i
prawnych zapewniających Organizatorowi należytą ochronę przed takimi roszczeniami, w szczególności
zobowiązuje się wstąpić w miejsce Organizatora lub w przypadku braku takiej możliwości – przystąpić po stronie
Organizatora do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Organizatorowi i zwolnić Organizatora od
wszelkich roszczeń wysuwanych przez podmioty trzecie. W zakresie niniejszego oświadczenia ponoszę
względem Organizatora pełną odpowiedzialność odszkodowawczą obejmująca w szczególności szkodę
bezpośrednią, koszty pomocy prawnej świadczonej w celu obrony interesów Organizatora oraz równowartość
świadczeń spełnionych przez Organizatora w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich.
4. W momencie przekazania pracy konkursowej Organizatorowi, udzielam Organizatorowi, w imieniu dziecka/
podopiecznego, nieograniczonej terytorialnie i czasowo nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z pracy
konkursowej (z możliwości udzielania przez Organizatora sublicencji) na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym
techniką cyfrową, reprograficzną, drukarską, zapisu magnetycznego,
2) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych,
3) przechowywanie i archiwizowanie, w tym na nośnikach cyfrowych,
4) rozpowszechnianie i udostępnienie w Internecie (zwłaszcza na stronach internetowych Organizatora oraz
w jego mediach społecznościowych) dla wszystkich bez ograniczeń, rozpowszechnianie za
pośrednictwem sieci telefonicznych (w sieciach stacjonarnych lub komórkowych), w szczególności za

pomocą: telefonu komórkowego (w tym także WAP) i urządzeń cyfrowych (np.: VOD, PPV, komputery
osobiste i inne);
5) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do pracy konkursowej w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym, w tym poprzez publikację w prasie, audycjach telewizyjnych, czy publikację
podczas wystawy;
6) używanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym w środkach reklamy internetowej, reklamy
zewnętrznej (Outdoor), materiałach reklamowych nieprzeznaczonych do prezentacji w mediach (BTL),
plakatach, ulotkach reklamowych, broszurach, citylightach;
7) używanie w publicznych prezentacjach.

..…….…………………………………………….........
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
Uczestnika konkursu
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż:
1.Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją konkursu „Pszczoły i trzmiele to nasi
przyjaciele” jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
2.Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub
pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zgodnie
z uprawnieniem wynikającym z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
55 z późn. zm.), którym jest prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie
ochrony przyrody.
4.Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych
obowiązujących u Administratora.
5.Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w granicach określonych
w rozdziale III RODO).
6.Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod
tytułem: „Pszczoły i trzmiele to nasi przyjaciele”.
8.W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do
profilowania.
9.Odbiorcami danych są podmioty uprawnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub
zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.
10.Dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska i wieku laureata konkursu/osoby wyróżnionej zostaną opublikowane
na stronie internetowej Miasta Poznania.
11.Wybrane prace konkursowe, spełniające kryteria regulaminu konkursu, opatrzone imieniem, nazwiskiem i wiekiem
Uczestnika konkursu, mogą zostać opublikowane w formie wystawy pokonkursowej.

