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Zgłoszenie udziału dziecka w konkursie plastycznym „Miś Łapsik i jego rodzina” organizowanym z okazji 

Międzynarodowego Święta Pluszowego Misia 

 

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………………… 

Nazwa przedszkola/szkoły ……………………………………………… 

Imię i nazwisko wychowawcy pod kierunkiem, 

którego została wykonana praca 
……………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym na udział w konkursie i 

akceptuję regulamin konkursu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w konkursie. 

 

 

………………………………………… 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

ZEZWOLENIE 

NA UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1231), zezwalam Przedszkolu nr 2 w Łapach (dalej Przedszkole) na nieodpłatne utrwalanie 

i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka oraz nieograniczone czasowo oraz terytorialnie wykorzystanie 

wizerunku utrwalonego formie zdjęcia i filmu z uroczystości w związku z wzięciem udziału w konkursie 

plastycznym „Miś Łapsik i jego rodzina” organizowanym z okazji Międzynarodowego Święta Pluszowego Misia. 

 

Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji:  

− utrwalanie i zwielokrotnianie wizerunku w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego; 

− wprowadzanie wizerunku do pamięci komputera oraz wyświetlanie w sieci Internet na stronie 

internetowej p2lapy.pl oraz profilu społecznościowym Facebook; 

− publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także publiczne 

udostępnianie wizerunku, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez 

siebie wybranym.  

 

Wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania 

i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym 

komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, 

dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby informowania o konkursie plastycznym „Miś Łapsik i 

jego rodzina” organizowanym z okazji Międzynarodowego Święta Pluszowego Misia. 

 

Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę lub podmiot trzeci 

nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność i następuje nieodpłatnie. 

 

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………… 

 

Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na publikowanie imienia i nazwiska dziecka wraz ze zdjęciem. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am się z obowiązkiem informacyjnym Administratora w zakresie 

przetwarzania danych osobowych (na odwrocie). 

 
 

……………………………………………………… 

(czytelny podpis składającego oświadczenie  
rodzica/-ów/opiekuna/-ów prawnego/-ych) 
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Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – 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 (zwanego dalej RODO) 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 2 w Łapach, reprezentowane przez Dyrektora, 

ul. Cmentarna 23, 18-100 Łapy, tel. 85-715-26-39, http://p2lapy.pl, przedszkole@p2lapy.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej 

pod adresem: iod@p2lapy.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z wzięciem udziału w konkursie plastycznym „Miś Łapsik 

i jego rodzina” organizowanym z okazji Międzynarodowego Święta Pluszowego Misia, na podstawie 

zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą może Pani/Pan w każdej chwili wycofać. 

4. Dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji wyżej określonego celu, nie 

później niż do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Podanie danych 

osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie. Odmowa ich podania uniemożliwi udział dziecka w 

konkursie. 

6. Odbiorcami danych osobowych może być obsługa prawna i informatyczna administratora, inne podmioty 

uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz użytkownicy strony internetowej Przedszkola nr 2 

w Łapach w zakresie imienia i nazwiska dziecka oraz odwzorowania cyfrowego pracy. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych 

oraz ograniczenia przetwarzania danych. 

8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy 

w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 

10. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) z 

zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Facebook 

może przekazywać Państwa dane poza EOG. Facebook deklaruje stosowanie klauzul umownych 

zatwierdzonych przez Komisję Europejską oraz opiera się o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającej 

odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów. Szczegółowe informacje 

dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy. (tylko w przypadku wyrażenia 

zgody). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.p2lapy.pl/
http://www.przedszkole2.blizej.info/


Przedszkole nr 2 w Łapach ul. Cmentarna 23, 18-100 Łapy,  

tel. 85 715 26 39 www.p2lapy.pl 

 e-mail:przedszkole@p2lapy.pl  

 

 

 

PRAWA AUTORSKIE DO PRZESŁANYCH PRAC 

Oświadczenie w przedmiocie nieodpłatnego przeniesienia autorskich  

praw majątkowych na organizatora konkursu 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………................... działając jako przedstawiciel ustawowy 

dziecka/opiekun prawny dziecka ………………………………………………, będącego autorem pracy 

konkursowej – zwanej dalej jako „utwór”, zgłoszonego w konkursie „Miś Łapsik i jego rodzina”, oświadczam, iż 

jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w 

niniejszym oświadczeniu. 

Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny autora przenoszę nieodpłatnie  

na Gminę Łapy reprezentowaną przez Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Łapach autorskie prawa majątkowe do 

utworu. 

Autorskie prawa majątkowe do utworu przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego 

oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania utworu i rozporządzania 

nim, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia 

przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe na następujących polach 

eksploatacji: 

a) publiczne prezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie; 

b) reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych; 

c) wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji; 

d) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, na dowolnych 

nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, wprowadzanie do pamięci komputera; 

e) zamieszczanie w wydawnictwach drukowanych lub multimedialnych oraz w dowolnych publikacjach, w 

tym w  materiałach edukacyjnych. 

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie 

i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej. 

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu oświadczam, że utwór jest autorstwa dziecka 

i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich nie naruszam w żaden 

sposób praw osób trzecich. 

 

 …………………………………………… 
 (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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