
ZGODA RODZICÓW NA UCZESTNICTWO
w konkursie literackim „Z ust do Ust(ki)”

organizowanym przez Bibliotekę Miejską im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce
w ramach projektu „Nadmorskie opowieści w różnej formie i treści”

pod patronatem Burmistrza Miasta Ustka

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

...................................................................................................................………………………….. 
(imię i nazwisko ucznia)

uczęszczającej/uczęszczającego do klasy …... szkoły ………...……………..………………………
w konkursie literackim „Z ust do Ust(ki)” i oświadczam, że:
1) zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu, który rozumiem i w pełni akceptuję,
2) praca konkursowa jest pracą własną, nieprzedstawianą wcześniej w innych konkursach i nie narusza 
praw osób trzecich,
3) przenoszę nieodpłatnie na Organizatora egzemplarz pracy konkursowej,
4) wyrażam zgodę, na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy 
konkursowej oraz zezwalam na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na wszystkich znanych 
polach eksploatacji, w szczególności w zakresie: utrwalania w dowolnej formie, zwielokrotniania, w tym 
do druku w dowolnej ilości egzemplarzy oraz rozpowszechniania, w tym do publicznego udostępniania w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
5) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka 
oraz moich danych (imienia, nazwiska, nazwy szkoły, klasa, telefonu, e-maila) w celach wynikających z 
organizacji konkursu 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,
6) Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatorów wizerunku mojego dziecka utrwalonego 
podczas rozstrzygnięcia konkursu literackiego "Z ust do Ust(ki)”, którego było uczestnikiem, na stronach 
internetowych i profilach w portalach społecznościowych (Facebook) organizatora konkursu.
7) Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych mojego dziecka i moich jest Biblioteka 
Miejska w Ustce z siedzibą w Ustce przy ulicy Kopernika 22, tel. 59 814 60 83, adres e-mail: Inspektora 
Danych Osobowych iod@biblioteka.ustka.pl ;
2) Kategoria przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, klasę, szkołę, wizerunek, imię i nazwisko 
opiekuna, adres e-mail, telefon, adres zamieszkania;
3) Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji konkursu literackiego;
4) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO – niezbędność przetwarzania 
do wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
5) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
ich poprawiania, sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
przenoszenia danych;
6) Dane osobowe są przechowywane przez Administratora jedynie przez okres konieczny do realizacji 
konkursu;
7) Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem 
osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi, że 
przetwarzanie jej danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie
o ochronie danych;
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację celu, o 
którym mowa w pkt. 3 powyżej. 

........................................................…………………...……….. .......................................
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego, jego numer telefonu/adres e-mail            Miejscowość i data

mailto:iod@biblioteka.ustka.pl

