Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi
Załącznik nr 2 do Regulaminu
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że praca konkursowa przesłana na Konkurs jest wynikiem samodzielnej pracy
autora. Przysługują mi wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy konkursowej
i nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. Udzielam
Organizatorowi nieodpłatnej oraz wyłącznej zgody na wykorzystanie przesłanej na konkurs
pracy plastycznej na czas nieokreślony na terytorium całego kraju na następujących polach
eksploatacji:






utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy pracy konkursowej
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową;
wprowadzanie do obrotu w kraju;
użyczenie egzemplarzy pracy konkursowej;
publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;
publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niej dostęp w miejscu i w czasie przez wybranym przez Organizatora.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego wszystkie
warunki. Oświadczam, że moja praca konkursowa nie zagraża 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.
Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatora:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowe Przedsiębiorstwo
Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy: al. Miła 2, 59-500
Złotoryja, tel.: 76 87831 37, adres e-mail: rpk@rpk.pl.
2. W sprawach dotyczących konkursu, można się kontaktować drogą e-mail:
n.tarnowska@rpk.pl lub telefonicznie, tel.: 76 878 31 62.
3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jeśli ma Pani/Pan pytania dot.
sposobu przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się z IOD:



pocztą na adres: Inspektor Ochrony Danych, Rejonowe Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o., al. Miła 2, 59-500 Złotoryja;
poprzez adres e-mail: iod@rpk.pl.

4. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji,
promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz
ich prac na stronie internetowej Administratora oraz w mediach, a także w celach
archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.
5. Dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być
przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych
z otrzymaniem nagród.
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6. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe w celach:
o
o
o
o

umożliwienia uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
umożliwienia przeprowadzenia konkursu,
opublikowania informacji o laureatach,
archiwizacji dokumentów.

7. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit.
a. RODO.
8. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.
9. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
o dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
o sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także
prawo do ich usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej;
o ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
o wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia
Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu
nagród.
11. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób
wskazanych w załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

………………………………………………………………………….
CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
…………………………………..
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