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             KARTA ZGŁOSZENIOWA (1B, dla osób niepełnoletnich): 

Imię i nazwisko uczestnika: 

Nr telefonu: 

Email służący do udziału w konkursie: 

Wiek uczestnika: 

Podpis uczestnika konkursu: 

Podpis opiekuna prawnego: 

 

Załącznik nr 1. Oświadczenie uczestnika konkursu:  
 
1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu „Wolontariat jest super”.  
2. Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze mnie 
prace wykonałam/em osobiście.  
3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia 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, Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016 r. - RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w 
zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) przez Organizatora oraz udostępnienia 
moich danych osobowych:  
1) Parterowi Konkursu w celu umożliwienia udziału w Konkursie,  
2) Umieszczenie (podpisanie) i publikacji imienia i nazwiska laureatów Konkursu wraz z ich 
pracami złożonymi w Konkursie.  
4. Zapoznałem/am się z klauzulą informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w 
Konkursie stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu.  
5. Z chwilą przekazania Organizatorowi grafik przez Uczestnika, Organizator nabywa prawo 
własności wszystkich przekazanych egzemplarzy grafik oraz przenoszę na niego wszystkie 
autorskie prawa majątkowe do grafik, nieodpłatnie - bez jakiegokolwiek wynagrodzenia.  

6. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do grafik w zakresie pól eksploatacji 
wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2021 roku poz. 1062 ), tj.:  
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy: wytwarzania jej egzemplarzy każdą techniką, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową, a także 
wprowadzania do pamięci komputera (w tym utrwalenie pracy na stronach internetowych);  
2) w zakresie nieograniczonego rozpowszechniania pracy;  
3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono prace, w tym do 
wprowadzania ich do obrotu, najmu oraz użyczania;  
4) w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony w punkcie 2, w tym do 
publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także 
do publicznego udostępniania pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym w szczególności w sieci Internet, na dostępnych 
nośnikach przekazu. 
5) w zakresie publikacji pracy laureata na oficjalnej stronie internetowej Organizatora i Partnera 
oraz w wybranych przez Organizatora mediach;  
6) dokonywanie opracowań, zmian, adaptacji, przeróbek pracy i korzystanie z tak zmienionej 
pracy na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym oświadczeniu.  
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7. Z dniem przekazania Organizatorowi pracy nieodpłatne przenoszę na Organizatora prawa 
wykonywania i zezwalam na wykonywanie zależnych praw autorskich do grafik na polach 
eksploatacji wskazanych powyżej.  
8. Z dniem przekazania Organizatorowi grafik upoważniam Organizatora do nieodpłatnego 
wykonywania osobistych praw autorskich do grafik.  
9. Poprzez zgłoszenie grafik do Konkursu i dołączenie oświadczenia, akceptuję warunki 
regulaminu Konkursu, wyrażam zgodę na publikację i eksponowanie ich grafik w prasie, 
drukach reklamowych, Internecie, wystawach i na nośnikach reklamy zewnętrznej w celu 
związanym z przeprowadzeniem Konkursu.  
10. Oświadczam że grafiki zgłoszone w Konkursu są nie naruszają przepisów prawa.  
11. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku jako Uczestnika 
Konkursu, w przypadku wybrania mojej pracy jako zwycięskiej. Niniejsza zgoda dotyczy w 
szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii lub materiałów 
filmowych na stronie internetowej Organizatora, Partnera oraz innych organizacji i instytucji 
działających w obszarze wolontariatu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani 
terytorialnie.  
 
Podpis uczestnika konkursu: ……………………………………………………. 
Podpis opiekuna prawnego: ……………………………………………………….. 
 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Klauzula informacyjna Administratora Danych dla Uczestnika Konkursu 

„Wolontariat w mojej głowie” . 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1 - dalej „RODO”), Fundacja Wspierania Umiejętności i Rozwoju 

Inspiria, u. Poznańska 2, 62-080 Lusowo, organizator Konkursu graficznego „Wolontariat jest super”, informuje, 

że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka przetwarzanych 

w związku z udziałem w Konkursie Fundacja Wspierania Umiejętności i Rozwoju Inspiria, u. Poznańska 2, 62-080 

Lusowo. 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: fundacja.inspiria@gmail.com 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane 

osobowe na podstawie udzielonej zgody w zakresie: imienia i nazwiska, adres e-mail, numeru telefonu oraz dane 

osobowe Pani/Pana dziecka w zakresie imienia i nazwiska, a także wizerunku w przypadku wyrażenia na takie 

przetwarzanie odrębnej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane 

są w zakresie i celu określonym w treści zgody tj. w celu umożliwienia udziału w Konkursie organizowanym przez 

Administratora. 5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane od dnia 

zakończenia Konkursu do końca kwietnia 2022, w celu realizacji zadania promocji wolontariatu w ramach 

projektu Lokalne Centrum Wolontariatu. 6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie 

będą przekazywane innym podmiotom. 7. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych 

Pani/Pana dziecka będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy  oraz partner organizacji w związku z 

uczestnictwem w Komisji Konkursowej oceniającej pracę. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: a. dostępu do treści 

swoich danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka, b. sprostowania swoich danych 

osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka, c. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

swoich danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka, d. żądania usunięcia Pani/Pana danych 

osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka, REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO. 

Podpis uczestnika konkursu: ……………………………………………………. 

Podpis opiekuna prawnego: ……………………………………………………… 
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