
 
 

 

Karta zgłoszenia do konkursu  

„Czyste powietrze – zmieniamy nawyki na dobre,  

a Nowy Dwór Mazowiecki na lepsze” 

 

Imię i nazwisko uczestnika: ________________________________________________ 

Data urodzenia uczestnika: _________________________________________________ 

Klasa: _________________________________________________________________ 

Szkoła: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Tytuł pracy (jeśli posiada):  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Opis pracy/uzasadnienie zgodności z tematyką konkursu:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego uczestnika konkursu: 

_______________________________________________________________________ 

Telefon kontaktowy do opiekuna prawnego uczestnika konkursu: 

_______________________________________________________________________ 

Adres do korespondencji opiekuna prawnego uczestnika konkursu:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Data zgłoszenia pracy do konkursu (WYPEŁNIA ORGANIZATOR):  

 



 
 

 

Zgody niezbędne do udziału w konkursie  

(WYPEŁNIA OPIEKUN PRAWNY UCZESTNIKA KONKURSU): 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie 
zgłoszenia koniecznych do rozstrzygnięcia i przeprowadzenia konkursu. Zgoda dotyczy 
także przetwarzania wizerunku uczestnika lub innej osoby trzeciej jeżeli są one 
uwidocznione na zdjęciach (przy czym przyjmuje się, że Uczestnik posiada zgodę osób 
trzecich na wykorzystanie przez organizatora na potrzeby konkursu). 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

 administratorem danych osobowych jest organizator konkursu; 
 dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r.  

o ochronie danych i z Rozporządzeniem RODO; 
 przysługuje mi prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia i cofnięcia zgody na 
przetwarzanie. 

Data: __________________________________________________________________ 

Podpis: _________________________________________________________________ 

Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do pracy konkursowej i przenoszę na 
organizatora, na zasadzie wyłączności bezterminowe, majątkowe prawo autorskie do pracy 
konkursowej z prawem przeniesienia majątkowego prawa autorskiego na osoby trzecie 
oraz z prawem do przeróbek dzieła, na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenie, 
b) zwielokrotnienie, 
c) wprowadzenie do obrotu poprzez użyczenie 
d) wprowadzenie do pamięci komputera, 
e) publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, 
f) wystawienie, 
g) wyświetlenie, 
h) nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez 

stację naziemną, 
i) nadanie za pośrednictwem satelity. 

Przeniesienie praw o których mowa powyżej  nastąpi bez żadnych ograniczeń terytorialnych 
bądź czasowych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w  ustawie z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych a w szczególności na polach eksploatacji 
umożliwiających prowadzenie kampanii promocyjnej bez ograniczeń. 

Data: __________________________________________________________________ 

Podpis: _________________________________________________________________ 

 


