
 

Załącznik - Nr 2 

do Regulaminu  

 VII Gminnego Konkursu Kroszonkarskiego  

i Zdobienia Jaj Wielkanocnych 

im. Jerzego Lipki  

„Wielkie dzieło na małej 

skorupce” 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Oświadczam, że jestem autorką/autorem* prac zgłoszonych do VII GMINNEGO KONKURSU 

KROSZONKARSKIEGO I ZDOBIENIA JAJ WIELKANOCNYCH im. Jerzego Lipki „Wielkie 

dzieło na małej skorupce”.  W przypadku przyznania nagrody lub wyróżnienia wyrażam zgodę na 

przekazanie tych prac w formie darowizny dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie. Jednocześnie 

przenoszę majątkowe prawa autorskie przynależne tym pracom na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury 

w Gogolinie i Urzędu Miejskiego w Gogolinie – nieodpłatnie i na czas nieokreślony – w tym między 

innymi prawo reprodukowania ich w celach reklamowych, informacyjnych, wydawniczych  

i naukowych.  

 

 

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

(miejscowość, data)                                                                                       (imię i nazwisko)  

 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku  

do celów promocyjnych Organizatora, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia  4 lutego 1994 

roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz. U. z 2020, poz. 228). Wyrażenie zgody 

jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas trwania VII 

GMINNEGO KONKURSU KROSZONKARSKIEGO I ZDOBIENIA JAJ 

WIELKANOCNYCH im. Jerzego Lipki „Wielkie dzieło na małej skorupce”  mogą zostać 

umieszczone na stronie internetowej Organizatora, portalach społecznościowych oraz 

wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach związanych z działalnością 

Organizatora. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym 

również o wynagrodzenie względem wykorzystywania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi 

na potrzeby określone w oświadczeniu.   

 

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

(miejscowość, data)                                                                                                (czytelny podpis)  

 

 

 

 * niepotrzebne skreślić 



Klauzula informacyjna – uczestnicy konkursów.  

 

Poniżej informujemy w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z realizacją 

konkursów 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 

1) KTO BĘDZIE PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE OSOBOWE   

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie, Plac Dworcowy 5, 
47-320 Gogolin 

Kontakt z IODO w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: abi@pcok.wroclaw.pl 

2) CEL PRZETWARZANIA 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu. 

3) CZAS PRZETWARZANIA 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż dziesięć lat po zakończeniu konkursu. 

4) ZAKRES i PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie  koniecznym do realizacji konkursu na podstawie 
zgody wyrażonej w zgłoszeniu do konkursu (Art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Pani/Pana dane osobowe mogą też być wykorzystywane w zakresie wizerunku, na podstawie zgody (Art. 6 ust. 
1, lit a RODO) w celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora 

Z uwagi na bezpieczeństwo, może być również rejestrowany Państwa wizerunek przez system monitoringu (Art. 
6 ust. 1 lit. e – interes publiczny) 

5) KTO BĘDZIE ODBIORCĄ DANYCH 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz firmy informatyczne współpracujące z Administratorem w 
zakresie utrzymania infrastruktury informatycznej, firma realizująca obowiązki BHP, firmy kurierskie i pocztowe 
w zakresie korespondencji, firmy przewozowe, firmy realizujące usługi hotelowe (dla realizacji wycieczek) i inne 
podmioty uczestniczące w realizacji zadań administratora. 

Wszystkie wymienione podmioty będą uczestniczyły w przetwarzaniu tylko w zakresie niezbędnym do realizacji 
ich zdań w związku ze współpracą z administratorem. 

6) PANI/PANA PRAWA 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podpis …………………………………….. 

 


