Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu plastycznego
pn.:„Piątka za segregację. Jestem superbohaterem, bo segreguję odpady”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Część I – dane Uczestnika lub przedstawiciela ustawowego
1. Dane uczniów, przedstawicieli ustawowych oraz nauczyciela prowadzącego
Imię i nazwisko Uczestnika (ucznia)
Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego
ucznia podpisującego w jego imieniu
oświadczenia

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: …………………………………………………….
2. Nazwa i adres szkoły podstawowej Uczestnika:
3. Adres e-mail do kontaktu z Uczestnikiem1:
4. Wskazanie klasy, do której uczęszczają Uczestnicy

1

Powinien to być służbowy adres e-mail nauczyciela prowadzącego lub adres e-mail szkoły podstawowej
Uczestnika.

Część II2
Oświadczenia i zgody:
I.

II.

Oświadczam, ze zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ministra Środowiska z siedzibą w Warszawie,
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,
a) moich danych osobowych;
b) danych osobowych Uczestnika Konkursu, którego jestem przedstawicielem ustawowym
- zawartych we wniosku konkursowym w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
Konkursu.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na końcu
Formularza.

…………………………………………………………………………
Miejscowość, data i podpis
(nauczyciela/przedstawiciela ustawowego
ucznia)
III.
Oświadczenie dotyczące przekazania praw autorskich:
Na potrzeby konkursu: „PIĄTKA ZA SEGREGACJĘ. JESTEM SUPERBOHATEREM, BO SEGREGUJĘ
ODPADY”, organizowanego przez DSK Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Bielawska 6/3
kod pocztowy 00-511 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000093502 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5222637580, REGON: 017498260, której kapitał
zakładowy wynosi 50 000 złotych, w imieniu której działa 38PR&Content Communication Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 47/49, 97-729 Łódź, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Nr KRS 0000508714;
Kapitał Zakładowy: 5 000,00 zł (wniesiony w całości); NIP 7282796981; Regon 101755690
Ja,
niżej
podpisany(a)………………………………………………będący(a)
przedstawicielem
3
ustawowym…………………………………………………. , niniejszym oświadczam, iż:
1) jestem współautorem lub przedstawicielem ustawowym współautora Pracy konkursowej
biorącej udział w konkursie, o którym mowa wyżej i z tego tytułu dysponuję autorskimi
2

Oświadczenie powinno zostać wypełnione przez nauczyciela prowadzącego, a także przez przedstawicieli
ustawowych uczniów będących autorami prac (wymienionymi w cz. I Formularza zgłoszeniowego) – w tylu
kopiach, ilu jest uczniów. Wszystkie kopie oświadczeń powinny zostać dołączone do Zgłoszenia.
3
Wykropkowane pole wypełnić imieniem i nazwiskiem ucznia – w przypadku gdy oświadczenie składa
przedstawiciel ustawowy dziecka. W przypadku oświadczenia składanego przez nauczyciela prowadzącego, w
wykropkowane pole wstawić kreskę.

prawami majątkowymi do materiałów przesyłanych na konkurs: „PIĄTKA ZA SEGREGACJĘ.
JESTEM SUPERBOHATEREM, BO SEGREGUJĘ ODPADY”, zwanych dalej „pracą”;
2) przesłana Praca konkursowa nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób
trzecich;
3) z chwilą przesłania Zgłoszenia udziału w konkursie współautor przekazuje nieodpłatnie
Skarbowi Państwa - Ministerstwu Środowiska, bez wynagrodzenia, majątkowe prawa
autorskie do pracy w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania nadesłanej pracy – wytwarzania egzemplarzy pracy bez
względu na technikę, ilość i wielkość nakładu,
b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę utrwalono, wprowadzenie do
obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadanie drogą przewodową bądź
bezprzewodową, odtwarzanie, remitowanie, publiczne udostępnianie pracy w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie wybranym przez siebie,
rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzanie
korekty, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystywanie fragmentów na wszystkich
wymienionych polach eksploatacji,
c) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym spełniających rolę serwerów, oraz do sieci
multimedialnych,
d) nieograniczonego udostępniania w Internecie, sieciach zamkniętych i innych mediach,
e) wszelkich innych rozpowszechniań niż określone w lit. a – d, w szczególności prezentacji,
wyświetlania w trakcie konferencji, seminariów, sympozjów, na forach oraz w trakcie
spotkań,
f) wprowadzania modyfikacji i poprawek;
4) z chwilą przesłania zgłoszenia udziału w konkursie i przyjęcia pracy do udziału w Konkursie
współautor zezwala Skarbowi Państwa – Ministerstwu Środowiska, na rozporządzanie i
korzystanie ze sporządzonych opracowań Pracy konkursowej na polach eksploatacji
określonych w pkt 3 oraz przenosi na Skarb Państwa – Ministerstwo Środowiska prawo
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do tej Pracy, na polach eksploatacji
wymienionych w pkt 3;
5) przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie zezwolenia, o którym mowa w pkt
4, nie jest limitowane co do czasu oraz terytorium i obejmuje rozporządzanie i korzystanie z
Pracy konkursowej oraz jej opracowań zarówno w całości, jak i w częściach, samodzielnie, jak
i w ramach materiałów wydawanych przez Skarb Państwa – Ministerstwo Środowiska lub jego
następców;
6) Praca konkursowa jest całkowicie oryginalna i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła,
które mogłyby spowodować odpowiedzialność Ministerstwa Środowiska;
7) Praca konkursowa nigdy wcześniej nie była w całości ani w części publikowana;
8) prawa autorskie do Pracy konkursowej nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym
oświadczeniem.
Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie zezwoleń, o których mowa
w pkt 4, dotyczy także fotografii stanowiącej element Zgłoszenia konkursowego.

Ja,
niżej
podpisany(a)………………………………………………będący(a)
przedstawicielem
4
ustawowym…………………………………………………. ,
niniejszym
oświadczam, iż zostałem
poinformowany, że:
1) złożenie niniejszego oświadczenia jest warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie i przyznania
mu Nagrody.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania obróbki nagrodzonych prac,
3) Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia dotyczące
naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych, praw pokrewnych lub dóbr osobistych
osób trzecich, jeśli wskutek korzystania przez Organizatora z pracy zgodnie z ustępami
poprzednimi, gdyby doszło do ich naruszenia.

…………………………..………….……………………………….
Miejscowość, data i podpis
(nauczyciela/przedstawiciela ustawowego ucznia)

Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (RODO)
informujemy, że:
1. Organizator będzie zbierał następujące dane:
1)

2)

uczniów będących autorami Prac konkursowych oraz nauczyciela prowadzącego:
a)
imię i nazwisko,
b)
adres poczty elektronicznej,
c)
adres szkoły podstawowej,
d)
wskazanie klasy, do której uczęszczają uczniowie lub którą prowadzi nauczyciel;
przedstawicieli ustawowych uczniów, o których mowa w pkt 1: imię i nazwisko.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest Minister Środowiska
z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych
odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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).
3. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się
za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl.

4

Wykropkowane pole wypełnić imieniem i nazwiskiem ucznia – w przypadku gdy oświadczenie składa
przedstawiciel ustawowy dziecka. W przypadku oświadczenia składanego przez nauczyciela prowadzącego,
w wykropkowane pole wstawić kreskę.

4. Dane osobowe Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników będą przetwarzane przez
Administratora na podstawie udzielonej zgody w celu przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia
wyników w związku
z wykonywaniem postanowień Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Laureatami
konkursu wręczenia Nagród, a także rozliczenia Konkursu.
5. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e) przeniesienia danych.
6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby wycofać zgodę należy
przesłać maila na adres e-mail: inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl.
7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik/
przedstawiciel ustawowy Uczestnika odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie
danych osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, Zgłoszenie nie bierze udziału w Konkursie
i podlega zniszczeniu.
9. Dane Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników nie będą udostępniane podmiotom
zewnętrznym z wyjątkiem przypadków opisanych w ust. 12 i przewidzianych przepisami prawa.
10. Dane osobowe Uczestników oraz przedstawicieli ustawowych Uczestników po ich wykorzystaniu
w celu przeprowadzenia Konkursu, zostaną usunięte w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia
wyników Konkursu, z zastrzeżeniem ust. 10.
11. Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniach Laureatów i osób wyróżnionych w Konkursie będą
przechowywane przez okres 6 lat od końca roku, w którym ogłoszono wyniki Konkursu.
12. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty przetwarzające, które świadczą
w imieniu i na rzecz Administratora danych usługi związane z przetwarzaniem danych w celach
realizacji i rozliczenia Konkursu, to jest: Organizator - DSK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, ul. Bielawska 6/3 kod pocztowy 00-511; Agencja - 38PR&Content
Communication Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gdańskiej
47/49, kod pocztowy 97-729. Dane osobowe mogą zostać także przekazane do Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa.

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu plastycznego
pn.„Piątka za segregację. Jestem superbohaterem, bo segreguję odpady”5

OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU
Niniejszym udostępniam nieodpłatnie Ministrowi Środowiska swój wizerunek utrwalony w Pracy
konkursowej zgłoszonej w Konkursie pn. „ PIĄTKA ZA SEGREGACJĘ. JESTEM SUPERBOHATEREM, BO
SEGREGUJĘ ODPADY” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku oraz jego publikację
w celu realizacji niniejszego Konkursu oraz promocji segregacji śmieci w Polsce.
Zgoda zostaje udzielona na czas trwania Konkursu, a także w przypadku zwycięstwa
w Konkursie na czas wykorzystywania przez Organizatora Pracy konkursowej na polach eksploatacji,
o których mowa w załączniku nr 1 do regulaminu Konkursu.

………….……………………………….
Miejscowość, podpis i data

5

Załącznik wypełnia się i przesyła wraz ze zgłoszeniem wyłącznie w sytuacji, gdy Praca konkursowa lub fotografia
stanowiąca element Zgłoszenia zawierają wizerunek osób fizycznych (np. uczniów, nauczycieli, innych osób).
Załącznik wypełniają wszystkie osoby, których wizerunki zostały utrwalone. W przypadku osób małoletnich,
oświadczenie powinno zostać podpisane przez przedstawicieli ustawowych. Nie ma potrzeby wypełniania tego
załącznika, gdy Praca konkursowa lub jej fotografia nie zawierają wizerunków osób fizycznych.

