Załącznik 3

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na publikację opowiadania –
oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu majątkowych praw autorskich do opowiadania
…………………………………………………………………………………………………………
( nazwa konkursu )

…………………………………………………………..
( imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego )

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………….. ojciec/ matka/ opiekun prawny*
( imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego )

dziecka/ podopiecznego* ……………………………………………………………………………………,
będącego autorem opowiadania (dalej: „Utwór”), zgłoszonego do konkursu: „Moja Niepodległa za 20 lat”
organizowanego przez Renatę Majewską–Barabasz, wykonującą działalność gospodarczą pod firmą:
„Centrum Edukacji Ego Partum Renata Majewska-Barabasz” z siedzibą w Ciechanowie, kod pocztowy: 06400, ul. Powstańców Wielkopolskich 9 lok. 60, NIP 5661041895, REGON 368230947, wpisana do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia
majątkowych praw autorskich do Utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.
Jako przedstawiciel ustawowy autora Utworu oświadczam i gwarantuję, że Utwór jest autorstwa
mojego dziecka/ podopiecznego*, i że w związku z wykonaniem Utworu i przeniesieniem na
organizatora majątkowych praw autorskich i praw zależnych do Utworu nie naruszam w żaden sposób,
w tym choćby częściowo, jakichkolwiek praw podmiotów trzecich. Jednocześnie oświadczam, iż jestem
świadomy, że ponoszę pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego złożenia nieprawdziwego
oświadczenia w przedmiocie autorstwa Utworu, choćby było ono nieprawdziwe wyłącznie w części (tj.
odpowiedzialność obejmującą w szczególności, choć nie wyłącznie, odszkodowanie z tytułu naruszenia
praw autorskich, kosztów poniesionych z tytułu dochodzenia roszczeń w tym zakresie – w tym kosztów
sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego poniesionych zarówno przez podmiot, którego prawa
autorskie do Utworu zostały naruszone, jak i przez organizatora, a także innych kosztów ubocznych).
Jako przedstawiciel ustawowy autora Utworu, niniejszym przenoszę nieodpłatnie na organizatora konkursu –
Renatę Majewską–Barabasz, wykonującą działalność gospodarczą pod firmą: „Centrum Edukacji Ego Partum
Renata Majewska-Barabasz” z siedzibą w Ciechanowie, kod pocztowy: 06-400, ul. Powstańców
Wielkopolskich 9 lok. 60, NIP 5661041895, REGON 368230947, wpisaną do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, majątkowe prawa autorskie do Utworu, w tym prawa zależne, w tym
prawo do opracowania Utworu poprzez jego adaptację lub przetworzenie (w tym poprzez dokonanie jego
korekty) i połączenie go z innym Utworem.
Majątkowe prawa autorskie do Utworu wraz z prawami zależnymi przechodzą na organizatora konkursu w
chwili podpisania niniejszego oświadczenia.
Organizator uprawniony będzie do nieodpłatnego wykorzystywania Utworu bez ograniczeń czasowych oraz
terytorialnych, w tym rozporządzania nim, a także zezwalania na korzystanie z niego rozporządzanie nim.
Majątkowe prawa autorskie do Utworu (w tym prawa zależne) nabywane przez organizatora obejmują
następujące pola eksploatacji (zgodnie z Art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83)):

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką nieograniczonej
liczby egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, poligraficzną, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w tym wprowadzanie do obrotu w celach komercyjnych związanych z wykonywaną
przez organizatora działalnością gospodarczą,
d) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy, w tym w celach komercyjnych
związanych z wykonywaną przez organizatora działalnością gospodarczą.
Jako przedstawiciel ustawowy autora Utworu, niniejszym zezwalam organizatorowi na rozporządzanie i
korzystanie z opracowań Utworu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na organizatora uprawnienie
do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu.
Nadto, upoważniam organizatora do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu Utworu,
przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem Utworu, a także do anonimowego
rozpowszechniania Utworu.

miejscowość ………………………………………………………, dnia ……………………………………….

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

*- niepotrzebne skreślić

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Art. 13 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) („RODO”), przekazuję następujące informacje:
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz osób zgłaszających uczestników konkursu
(„podmiotów danych”) jest Renata Majewska-Barabasz, wykonująca działalność gospodarczą pod firmą: „Centrum
Edukacji Ego Partum Renata Majewska-Barabasz” z siedzibą w Ciechanowie, kod pocztowy: 06-400, ul. Powstańców
Wielkopolskich 9 lok. 60, NIP 5661041895, REGON 368230947, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej.
Dane osobowe podmiotów danych są pozyskiwane i przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu, wyłonienia jego laureatów, przekazania informacji o wynikach oraz przyznania im nagród. Dane
przetwarzane będą w minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w zd. poprzedzającym.
Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest:
a) w odniesieniu do uczestników konkursu – zgoda wyrażona przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub
opiekę nad dzieckiem (Art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z Art. 8 ust. 1 RODO). Dane przetwarzane będą wyłącznie w
zakresie wyrażonej zgody,
b) w odniesieniu do osób zgłaszających uczestników konkursu – zgoda takiej osoby (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana, przy czym oświadczenie o odwołaniu
zgody w odniesieniu do uczestnika konkursu jest jednoznaczne z odstąpieniem od udziału w konkursie. Odwołanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.
Odbiorcami danych osobowych są administrator danych, a w przypadku, gdy w sprawdzaniu prac konkursowych biorą
udział inne osoby – także te osoby.
Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą przez czas trwania konkursu, a także przez okres niezbędny
do sprawdzenia prac konkursowych – po tym terminie dane osobowe uczestników konkursu, zostaną zniszczone.
Z przetwarzaniem danych osobowych podmiotów danych związane są uprawnienia, o których mowa w Art. 15 – 21
RODO, tj. prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Z przetwarzaniem danych osobowych podmiotów danych związane jest
również uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00193 Warszawa, www.uodo.gov.pl).
Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie - brak tych danych uniemożliwia bowiem
organizację i przeprowadzenie konkursu, wyłonienie jego laureatów, przekazanie informacji o wynikach oraz
przyznanie nagród.
Dane osobowe podmiotów danych nie stanowią przedmiotu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania.

