
Załącznik 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

KONKURSU pn. „Kresowe Sagi Prudniczan i Krnovian” 

 

Imię i Nazwisko  ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

tel. kontaktowy…………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zgłaszam do konkursu tekst pod tytułem ………………………………….………..…………………………. 
   
Wyrażam zgodę na udział  w konkursie wiedzy „Kresowe Sagi Prudniczan i Krnovian”  zorganizowanym 
Powiat Prudnicki z siedzibą przy ul. Kościuszki nr 76, 48-200  Prudniku. 
Wyrażam zgodę  na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych (imienia, 
nazwiska) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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). 
 

 
 

……………………………………………………………………………………… 
                                                                                   czytelny podpis Uczestnika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1a 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Zgoda przedstawicieli ustawowych/opiekunów prawnych na udział dziecka  

KONKURS pn. „Kresowe Sagi Prudniczan i Krnovian” 

Imię i Nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Imię i Nazwisko przedstawiciela ustawowego/ opiekuna prawnego ………………………….…………………………….. 

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

tel. kontaktowy………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 

e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zgłaszam do konkursu tekst pod tytułem ………………………………….………..………………………… 
   
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie wiedzy „Kresowe Sagi Prudniczan i Krnovian”  
zorganizowanym przez Powiat Prudnicki z siedzibą przy ul. Kościuszki nr 76, 48-200  Prudniku. 
Wyrażam zgodę  na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych mojego dziecka 
(imienia, nazwiska) a także sporządzonej przez moje dziecko pracy konkursowej) w celach wynikających  
z organizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27.04.2016 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). 
 
 
 
 
                                                                                  ……………………………………………………………………………………… 
                                                                         czytelny podpis przedstawiciela ustawowego/ opiekuna prawnego 
 
 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych 
 

W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119),Organizator Konkursu informuje, że: 
1. Administratorem Danych Osobowych pozyskanych, a następie przetwarzanych w związku  
z wykonaniem umowy i działaniami poprzedzającymi jej realizację jest Powiat Prudnicki, ul. Kościuszki 76, 48-200 
Prudnik, tel. +48 774381700. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Tomasz Dragan, kontakt tel. iod@powiatprudnicki.pl, 
telefonicznie +48 733508806 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
3. Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) zwanym dalej „RODO”,  
w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia laureatów, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia 
nagród, wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze. 
4. Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:  
a) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych w celu realizacji konkursu oraz jego upowszechnienia i promocji; 
b) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną 
jest osoba, której dane dotyczą, przy czym umowę tę stanowi udzielenie licencji do pracy konkursowej; 
c) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze - obowiązki o charakterze podatkowym związane z przyznaniem nagród laureatom 
Konkursu. 
5. Administrator zamierza przekazywać Pana/Pani dane osobowe w celu upowszechnienia informacji i promocji 
Konkursu i jego wyników partnerom Konkursu. 
6. Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane przez czas jego realizacji i po zakończeniu w celu przekazania 
nagród oraz przygotowania i publikacji prac w Internecie lub w formie papierowej. 
7. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich Danych Osobowych oraz ew. 
sprostowania błędnych danych. Żądanie należy przesłać na adres e-mail: iod@powiatprudnicki.pl,  
8. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia swoich Danych Osobowych,  
a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki je usunąć (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 17 
ust. 3 RODO), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 

a) Pana/Pani Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób 
przetwarzane; 
b) cofnął/cofnęła Pan/Pani zgodę, stanowiącą podstawę przetwarzania Pana/Pani Danych Osobowych i nie ma 
innej podstawy prawnej przetwarzania; 

c) Pana/Pani Dane Osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; 

d) Pana/Pani Dane Osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego; 

f) Pana/Pani Dane Osobowe zostały zebrane na podstawie zgody wyrażonej przez uprawniony podmiot lub 
podmioty, w związku z oferowaniem bezpośrednio dziecku usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa 
w art. 8 ust. 1 RODO. 

9. Dane nie będą profilowanie, w tym przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

 

Data i miejsce……………………………………………………   Wyrażam zgodę ...…………………………………………………………..        
                                                                                                                                  czytelny podpis Uczestnika 
                                                                                                            przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego  
 
 
 

mailto:iod@powiatprudnicki.pl
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Załącznik nr 3  
 

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu  
oraz przetwarzaniu danych osobowych (*dotyczy osób pełnoletnich) 

 

Imię i Nazwisko Uczestnika………………..……………………………………………………………………………………………..… 
Ja niżej podpisany, będąc autorem pracy konkursowej pt……………………………………………………………………, 
zwanej dalej jako „utwór”, zgłoszonej do Konkursu „Kresowe Sagi Prudniczan i Knovian” oświadczam, 
iż jestem uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich do ww utworu w zakresie 
wskazanym w niniejszym Oświadczeniu. 
Jako autor przenoszę nieodpłatne na Organizatora -  Powiat Prudnicki - autorskie prawa majątkowe do 
utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do publikacji pracy konkursowej w całości lub części, 
przerobienie utworu, połączenie go z innym utworem. 
2. Autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi przechodzą  nieodpłatnie na Organizatora  
w momencie przesłania pracy konkursowej, i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie 
wykorzystania i rozporządzania utworem. 
3. Organizator nabywa prawa zależne na poniżej wymienionych polach eksploatacji: 

a) utrwalania utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym 
drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, 
poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki 
elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, 

b) zwielokrotniania utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej 
technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, 
fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to 
także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier,  
w ramach systemu on-line, 

c) wprowadzenia utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, 
sieci wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również 
przesyłania utworu w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line, 

d) rozpowszechniania utworu, w tym wprowadzania go do obrotu, w szczególności  
drukiem, w postaci książkowej (w tym również w ramach utworów zbiorowych),  
w czasopismach, w ramach produktów elektronicznych, w tym w ramach elektronicznych 
baz danych, na nośnikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych, elektronicznych, 
również w postaci CD-ROM, dyskietek, DVD, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci 
wewnętrznych (np. typu Intranet), jak i Internetu, w systemie on-line, poprzez 
komunikowanie na życzenie, w drodze użyczania utworu; 

e) wypożyczania, najmu, użyczania, dzierżawy lub wymiany nośników, na których utwór 
utrwalono, utrwalonych i zwielokrotnionych stosownie do nin. ustępu lit.” a” i lit. „b”, 
przy zastosowaniu dowolnej techniki udostępnienia utworu, w szczególności określonej 
w lit. ”c” i „d” nin. Ustępu; 

f) nadawania utworu za pomocą wizji (przewodowej albo bezprzewodowej) przez stację 
naziemną, jak i za pośrednictwem satelity; 

g) odtwarzania i wystawiania utworu; 
h)      publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp;  
i)        prawo do wykorzystania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych. 
 

 
Data i miejsce………………………………………………………………..    
 
Wyrażam zgodę ...…………………………………………………………..        ……………………………………………………………………………… 
                                            Czytelny podpis Uczestnika                                           Podpisy Organizator 
 
 



Załącznik nr 3a  
 

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu  
oraz przetwarzaniu danych osobowych (*dotyczy osób niepełnoletnich) 

Imię i Nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………………………………………..… 

Imię i Nazwisko przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego …………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ja niżej podpisany, będąc przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym autor pracy 
konkursowej pt……………………………………………………………………, zwanej dalej jako „utwór”, zgłoszonej do 
Konkursu „Kresowe Sagi Prudniczan i Knovian” oświadczam, iż jestem uprawniony do przeniesienia 
majątkowych praw autorskich do ww utworu w zakresie wskazanym w niniejszym Oświadczeniu. 
Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny  autora przenoszę nieodpłatne na Organizatora -  
Powiat Prudnicki - autorskie prawa majątkowe do utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do 
publikacji pracy konkursowej w całości lub części, przerobienie utworu, połączenie go z innym 
utworem. 
2. Autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi przechodzą  nieodpłatnie na Organizatora  
w momencie przesłania pracy konkursowej, i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie 
wykorzystania i rozporządzania utworem. 
3. Organizator nabywa prawa zależne na poniżej wymienionych polach eksploatacji: 

a) utrwalania utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym 
drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, 
poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki 
elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, 

b) zwielokrotniania utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej 
technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, 
fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to 
także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, w 
ramach systemu on-line, 

c) wprowadzenia utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, 
sieci wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również 
przesyłania utworu w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line, 

d) rozpowszechniania utworu, w tym wprowadzania go do obrotu, w szczególności  
drukiem, w postaci książkowej (w tym również w ramach utworów zbiorowych),  
w czasopismach, w ramach produktów elektronicznych, w tym w ramach elektronicznych 
baz danych, na nośnikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych, elektronicznych, 
również w postaci CD-ROM, dyskietek, DVD, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci 
wewnętrznych (np. typu Intranet), jak i Internetu, w systemie on-line, poprzez 
komunikowanie na życzenie, w drodze użyczania utworu; 

e) wypożyczania, najmu, użyczania, dzierżawy lub wymiany nośników, na których utwór 
utrwalono, utrwalonych i zwielokrotnionych stosownie do nin. ustępu lit.” a” i lit. „b”, 
przy zastosowaniu dowolnej techniki udostępnienia utworu, w szczególności określonej 
w lit. ”c” i „d” nin. Ustępu; 

f) nadawania utworu za pomocą wizji (przewodowej albo bezprzewodowej) przez stację 
naziemną, jak i za pośrednictwem satelity; 

g) odtwarzania i wystawiania utworu; 
h)      publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp;  
i)        prawo do wykorzystania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych. 
 

Data i miejsce………………………………………………………………..    
 
Wyrażam zgodę ...…………………………………………………………..        ……………………………………………………………………………… 
                                            Czytelny podpis Uczestnika                                           Podpisy Organizatora 
                 przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego  


