Załącznik nr 1

Deklaracja uczestnictwa w XX Międzynarodowym Konkursie Twórczości
Plastycznej Dzieci i Młodzieży ZAWSZE ZIELONO, ZAWSZE NIEBIESKO
organizowanym przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
w Toruniu

Dane dziecka/uczestnika konkursu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko, data urodzenia
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania - do korespondencji
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres przedszkola lub szkoły, e-mail

Dane rodziców/opiekunów prawnych

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko matki
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko ojca

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego/zgłaszającego do konkursu

___________________________________________
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego/nauczyciela

Załącznik nr 2

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich
na Organizatora Konkursu

Ja

niżej

ustawowy

podpisany/a

___________________________________________

dziecka/podopiecznego

jako

przedstawiciel

____________________________________________________

będącego autorem pracy konkursowej - dalej jako „utwór”, zgłoszonego do XX Międzynarodowego
Konkursu

Twórczości

Plastycznej

Dzieci

i

Młodzieży

ZAWSZE

ZIELONO,

ZAWSZE

NIEBIESKO

organizowanego przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka (zwanego Organizatorem),
oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu
w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.
Jako

autor/przedstawiciel

ustawowy

autora

przenoszę

nieodpłatnie

na

Organizatora

-

Galerię

i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka autorskie prawa majątkowe do utworu, a także prawa zależne.
Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:
a) rozpowszechnianie, przystosowanie i publikowanie pracy oraz jej zwielokrotnienie jakąkolwiek
techniką i w dowolnym celu
b) publiczne

wystawianie

pracy

oraz

jej

wykorzystanie

w

środkach

masowego

przekazu

przez organizatora
c)

wykorzystanie we wskazanym wyżej zakresie nadesłanej pracy przez podmioty współpracujące
z organizatorem.

Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora
w momencie podpisania niniejszego oświadczenia.

___________________________________________
Data i podpis rodzica/przedstawiciela ustawowego autora utworu

Załącznik nr 3

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Deklaracji
uczestnictwa w konkursie plastycznym wraz z informacją
o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu
oraz opiekunów prawnych, nauczycieli prowadzących

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Galerię
i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka z siedzibą w Toruniu, Rynek Nowomiejski 17
w celu udziału w XX Międzynarodowym Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci
i Młodzieży ZAWSZE ZIELONO, ZAWSZE NIEBIESKO

[ ] TAK [ ] NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Galerię i Ośrodek
Plastycznej Twórczości Dziecka z siedzibą w Toruniu, Rynek Nowomiejski 17
w celu udziału w XX Międzynarodowym Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci
i Młodzieży ZAWSZE ZIELONO, ZAWSZE NIEBIESKO

[ ] TAK [ ] NIE

* zaznaczyć „X” rubryce tak albo nie

Załącznik nr 4

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie

z

art.

13

ust.

1

i

2 Rozporządzenie

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 (określane dalej jako
„RODO”) informujemy, że:
Administratorem Danych Osobowych jest Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka,
Rynek Nowomiejski 17, 87-100 Toruń.
1.

Dane

kontaktowe

inspektora

danych

osobowych:

87-100

Toruń,

Rynek

Nowomiejski

17,

tel. 56 622 75 34, e-mail: iod@galeriadziecka.com
2.

Dane będą przetwarzane głównie w celu udziału w konkursie oraz prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.

3.

4.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:


obowiązujące przepisy prawa,



zawarte umowy/deklaracje,



udzielone zgody.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie
oświadczenia o wycofaniu zgody e-mail na adres iod@galeriadziecka.com lub listem poleconym na adres
organizatora tj. Rynek Nowomiejski 17, 87-100 Toruń.

5.

6.

Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych polega w szczególności na:


dostępie do danych osobowych,



żądaniu sprostowania danych osobowych,



żądaniu usunięcia danych osobowych,



żądaniu ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Wycofanie

zgody

nie

ma

wpływu

na

zgodność

z

prawem

przetwarzania,

którego

dokonano

na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
7.

Dane

osobowe

mogą

zostać

udostępnione

podmiotom,

które

współpracują

z

Administratorem,

w celu realizacji zadań określonych niniejszą deklaracją tj. uczestnictwa w konkursie, a także określonych
Regulaminie Konkursu oraz w Rozdziale 2 Statutu Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
przyjętym uchwałą nr XXX/592/09 Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2009 roku, a także
uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane nie są udostępniane
podmiotom trzecim w celach marketingowych.
8.

Dane mogą być udostępniane poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej jedynie w celach realizacji zadań
określonych

w

Regulaminie

Konkursu

oraz

w

Rozdziale

2

Statutu

Galerii

i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.
9.

Dane
do

osobowe
momentu

będą

przechowywane

realizacji

ciążących

przez
na

okres

niezbędny

Administratorze

do

zakończenia

obowiązków

prawnych

konkursu

bądź

wynikających

z obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu, o którym mowa w pkt. 8. W przypadku danych osobowych
objętych oświadczeniem w postaci zgody, dane będą przetwarzane do czasu odwołania tej zgody.
10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka narusza przepisy
RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

___________________________________________
Data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego/nauczyciela

