
 
Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu  

 
 

 

 

                                                FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

do konkursu na opracowanie wstępnych projektów  graficznych  

• dorocznej Nagrody „LAUR MŁODEGO WIRTUOZA” 

• Logo  Koncertu  „Laury Młodych Wirtuozów” 

 

 (obowiązuje w przypadku autora pracy, który nie osiągnął pełnoletniości) 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: …………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………… 

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

Numer telefonu do kontaktu: …………………..  e-mail do kontaktu: …………………………. 

 

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego………………………………………………… 

      (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu na opracowanie wstępnych projektów 

graficznych Nagrody „LAUR MŁODEGO WIRTUOZA” oraz Logo  Koncertu  „Laury Młodych 

Wirtuozów” organizowanego przez Elbląski Klub Rotary  i akceptuję jego warunki. 

2. Wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………... w ww. konkursie, 

                                                              (imię i nazwisko autora pracy )  

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy mojego dziecka/podopiecznego przez 

Organizatora, w jego statutowej działalności. 

4. Złożoną na konkurs pracę dziecko wykonało osobiście, a  przysługujące dziecku prawa majątkowe 

i osobiste  nie są  w żaden sposób ograniczone lub obciążone. 

5. Praca konkursowa nie zagraża osobom trzecim  i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności 

nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które 

wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu. 

6. Z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu, uczestnik nieodpłatnie, bez 

ograniczenia w czasie i przestrzeni przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do tej pracy 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1062 z p. zm.) na wszelkich polach eksploatacji a w szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej – wytwarzania i zwielokrotniania  

dowolną techniką i w dowolnej liczbie egzemplarzy, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie pracy do 

pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej w sieciach wewnętrznych  z 

wykorzystaniem Internetu, 

2) w zakresie obrotu oryginałem oraz egzemplarzami , na których pracę konkursową utrwalono  

– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej w sposób inny niż określony w punkcie 2 – 

publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, 

aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  w tym w 

szczególności na wystawach, publicznych prezentacjach, w miejscach publicznych, w 

środkach masowego przekazu, na stronach internetowych i w sieciach komputerowych 

wewnętrznych, 



7. Z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu, uczestnik przenosi nieodpłatnie 

na Organizatora konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy konkursowej oraz zezwala na 

wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej, 

8. Z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu, uczestnik wyraża zgodę, w 

przypadku wyboru jego pracy, na  nieodpłatne jej wykorzystanie   jako inspiracji do dalszej pracy nad 

wstępnymi projektami graficznymi Nagrody i Logo  przez innych twórców, wybranych przez 

Organizatora  na polach eksploatacji wymienionych w pkt. 6. 

9. Zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną: 

 

 

…………………………………       …………………………………… 

          (miejscowość, data)              (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Konkurs na opracowanie wstępnych projektów  graficznych: 

• dorocznej Nagrody „LAUR MŁODEGO WIRTUOZA” 

• Logo  Koncertu  „Laury Młodych Wirtuozów” 

 

Uczestnik konkursu – osoba niepełnoletnia 

 

Stosownie do art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, zwane RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy: 

 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Elbląski Klub Rotary   

KRS Nr 0000041304; Regon 170778667 adres: Stary Rynek 54-59   82-300 Elbląg  (Hotel Fokus) 

 

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Zarządem Elbląskiego 

Klubu Rotary  pod adresem e-mail: rc@rotaryelblag.pl 

 

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody 

stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu na opracowanie 

wstępnych projektów graficznych Nagrody „Laur Młodego Wirtuoza” i Logo Koncertu „Laury Młodych 

Wirtuozów”  

 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami danych osobowych będą: 

a) podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; 

b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zarządem Elbląskiego Klubu Rotary 

przetwarzają dane osobowe, w tym podmioty zapewniające nadzór autorski i utrzymanie systemów 

informatycznych; 

c) Komisja Konkursowa opiniująca prace konkursowe; 

d) nieograniczony krąg odbiorców – publikacja w środkach masowego przekazu. 

 

Okres przechowywania danych 

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania, a następnie przez okres ustalony zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie  organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – przez czas określony w tych przepisach. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 



b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

e) prawo do usunięcia danych osobowych; 

f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (adres ul Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 

 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia udziału w konkursie 

na opracowanie wstępnych  projektów  graficznych  Nagrody „Laur Młodego Wirtuoza” i Logo Koncertu 

„Laury Młodych Wirtuozów”.  Zgodę może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

 

Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego oraz zautomatyzowanym podejmowaniu 

decyzji 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.  

 

 

     

Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem 

koniecznym do wzięcia udziału w konkursie i oświadczam co następuje: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących oraz danych 

dotyczących dziecka – autora pracy, dla celów związanych z organizacją i realizacją konkursu 

oraz upowszechnieniem pracy konkursowej poprzez stronę internetową Elbląskiego Klubu 

Rotary oraz w innych mediach, w ramach działalności informacyjnej Organizatora 

 

………………………………………………………………  

                (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka - autora pracy, (oraz mojego – w 

przypadku wzięcia udziału w gali wręczenia nagród) w tym na publikację na stronie 

internetowej Organizatora i w innych mediach, w związku z ewentualnym  wręczeniem 

nagrody konkursowej. 

 

………………………………………………………………  

                 (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

3. Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska dziecka -autora 

pracy w związku z udziałem w ww. konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i 

informacjach o tym konkursie i jego wynikach. 

 

………………………………………………………………  

                  (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 


