
Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy na Konkurs i posiadam do niej pełnie praw 

autorskich. Oświadczam, że poprzez wysłanie pracy na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na 

Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do niej, na wszystkich polach eksploatacji, o 

których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami). 

 

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

(miejscowość, data)                                                                     (czytelny podpis) *                                                                                                                   

 

 

.......................................................................  

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna) * 
* Wypełnia uczeń, który ukończył 18 rok życia. W innym przypadku oświadczenie podpisuje uczeń oraz jeden z rodziców 

ucznia lub jego opiekun prawny. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego/dziecka 

zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.. z 2002 r. nr 

101, poz.926 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. 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).  
 
Imię i nazwisko dziecka: .................................................................................. wiek ...........................  

 

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

(miejscowość, data)                                                                                (podpis rodzica /opiekuna) 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY PEŁNOLETNIEJ* 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.) oraz z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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). 

 

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

(miejscowość, data)                                                                                                     (czytelny podpis) 
* Wypełnia uczeń, który ukończył 18 rok życia. W innym przypadku zgodę na przetwarzanie danych osobowych  udziela 

jeden z rodziców ucznia lub jego opiekun prawny. 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego dziecka w związku            

z udziałem w konkursie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) 

 

 

  ……………………………………………………… 

(data i czytelny podpis uczestnika/rodzica /opiekuna)   


