
Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu Plastycznego 

„Jedz owoce, chrup warzywa to na zdrowie świetnie wpływa” 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„Jedz owoce, chrup warzywa to na zdrowie świetnie wpływa” 

 

1. Jako przedstawiciel ustawowy/inna osoba uprawniona do reprezentowania Uczestnika 

  

........................................................................................................................ 

(imię i nazwisko dziecka) 

udzielam niniejszym zgody na udział dziecka w Konkursie plastycznym pt. „Jedz 

owoce, chrup warzywa to na zdrowie świetnie wpływa”, którego Organizatorem jest 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 

Warszawa, zwany dalej Organizatorem. 

 

2. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych 

(w zakresie imienia i nazwiska) oraz danych osobowych dziecka (w zakresie imienia, 

nazwiska, wieku i nazwy i adresu szkoły) zgodnie z 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 119 z 04.05.2016 z późn. zm.) dalej 

jako RODO, w celach związanych z przeprowadzeniem ww. Konkursu zgodnie z jego 

Regulaminem.  

3. W przypadku gdy dziecko zostanie laureatem Konkursu, wyrażam zgodę na 

upublicznienie przez KOWR danych osobowych dziecka w zakresie imienia i nazwiska 

wieku i nazwy i adresu szkoły oraz na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu 

wizerunku dziecka utrwalonego w trakcie sesji zdjęciowej podczas wręczania nagród 

w dowolnej formie i bez ograniczeń czasowych. 

4. Oświadczam, że zostałem/ zastałam poinformowany/ poinformowana, że: 

1) Administrator danych osobowych 
Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania moich danych 
osobowych i danych osobowych dziecka, jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej 
KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207), przy ul. Karolkowej 30. 

2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-

mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. 
3) Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

KOWR jako administrator będzie przetwarzać moje dane osobowe i dane osobowe dziecka na 
potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu na zasadach określonych w Regulaminie 
Konkursu, na podstawie wyżej wyrażonej przeze mnie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO. W każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału 
Konkursie. 
 

mailto:iodo@kowr.gov.pl


4) Okres przetwarzania danych osobowych 

Moje dane osobowe i dane osobowe dziecka, będą przetwarzane do czasu odwołania zgody i/lub 

przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres 
przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach 
wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia 

roszczeń wynikających z przepisów prawa. Dane nienagrodzonych Uczestników Konkursu 

oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych zostaną niezwłocznie usunięte po 

rozstrzygnięciu konkursu.  
5) Odbiorcy danych osobowych 

Danych osobowe dziecka jeżeli zostanie laureatem Konkursu w zakresie imienia i nazwiska, 
wieku, nazwy i adresu szkoły oraz wizerunek dziecka mogą zostać podane do publicznej 
wiadomości na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody. 

Moje dane osobowe i dane osobowe dziecka mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli 
będzie wynikać to z przepisów prawa.  
Moje dane osobowe i dane osobowe dziecka mogą być udostępniane podmiotom 
przetwarzającym dane w imieniu KOWR (podmioty przetwarzające), np. podmioty uczestniczące 
w organizacji konkursu, podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi 
niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający 
dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. 

6) Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodnie z RODO, przysługuje mi: 
a) prawo dostępu do danych osobowych; 
b) prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych; 
c) prawo do usunięcia danych osobowych; 
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO, 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO 
 
Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.  
Posiadam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 
niezgodne z prawem przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych dziecka.  
 
Zgodnie z RODO nie przysługuje mi na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 

7) Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych 

Podanie danych osobowych KOWR ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem niezbędnym do 
udziału w Konkursie. 

8) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

W oparciu o Pani/Pana i dziecka dane osobowe KOWR nie będzie podejmował wobec Pani/Pana i 
dziecka zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji, będących wynikiem profilowania. 
KOWR nie przewiduje przekazywania Pani/Pana i dziecka danych osobowych do państwa 
trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego 
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.  
 

5. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu, który 

rozumiem i w pełni akceptuję. 

6. Oświadczam, że zgłoszona do Konkursu praca konkursowa nie była kiedykolwiek 

publikowana przez osoby trzecie i jest wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich – 

jednocześnie zobowiązuję się do ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu 

wad prawnych pracy konkursowej. 

7.  Przekazuję pracę konkursową wykonaną zgodnie z Regulaminem Konkursu oraz w 

przypadku, gdy moje dziecko zostanie laureatem konkursu, z chwilą zatwierdzenia 

rozstrzygnięcia Konkursu przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR  nieodpłatnie 

przenoszę na Organizatora majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej, do 

nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania pracą, w całości i 

we fragmentach, bez ograniczenia egzemplarzy oraz liczby wydań, we wszystkich 

wersjach językowych, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 



z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.), w szczególności na następujących polach 

eksploatacji: 

1) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek 

nośniku, a w szczególności na nośnikach audio lub wideo, dysku komputerowym 

oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, bez 

względu na technologię zapisu, rodzaj i pojemność nośnika, wprowadzanie do 

pamięci komputera; 

2) wszelkie rozpowszechnianie, w tym: 

a) obrót oryginałem lub egzemplarzami pracy konkursowej wytworzonymi 

zgodnie z pkt 1, w tym przy użyciu internetu, sieci telefonii komórkowej oraz 

wszelkich innych środków przekazu, 

b) wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utrwalono pracę 

konkursową, 

c) nadawanie i reemitowanie, przy pomocy wszelkich środków przekazu  

i jakąkolwiek techniką, w tym naziemną, cyfrową lub satelitarną, poprzez sieci 

kablowe, 

d) publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za 

pomocą internetu, sieci telefonii komórkowej oraz wszelkich innych środków 

przekazu, 

e) publiczne wystawianie, wyświetlanie; 

3) tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych zrealizowanych przy 

wykorzystaniu pracy konkursowej – korzystanie z nich i rozporządzanie nimi na 

wszystkich znanych w dniu przeniesienia polach eksploatacji, o których mowa w 

art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), a w szczególności na polach 

eksploatacji określonych w pkt 1-2. 

7. Powierzam Organizatorowi wykonywanie osobistych praw autorskich do pracy 

konkursowej bez wynagrodzenia na wszystkich znanych w dniu przeniesienia polach 

eksploatacji i bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. W szczególności Organizator 

uprawniony jest do: 

1) dokonywania wszelkich zmian i przeróbek, w tym również do wykorzystywania 

pracy konkursowej w części lub w całości oraz łączenia ich z innymi dziełami, 

nadzoru nad sposobem korzystania z nich, 

2) podejmowania decyzji o wykonywaniu prawa autorstwa, tj. do podejmowania 

decyzji o oznaczeniu pracy konkursowej, imieniem oraz nazwiskiem twórcy lub 

rozpowszechniania jej anonimowo, 

3) do decydowania o pierwszym udostępnieniu pracy konkursowej publiczności, 

4) wykonywania nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z pracy 

konkursowej. 

8. Zobowiązuję się, że rzeczywisty twórca pracy konkursowej nie będzie wykonywał 

wobec Organizatora oraz osób, którym Organizator udzielił zezwolenia na korzystanie 

z pracy konkursowej lub na które przeniósł prawa do niej przysługujących mu 

osobistych praw autorskich do pracy. Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub 

upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń do pracy konkursowej. 

9. Jestem świadoma/y możliwości opublikowania pracy konkursowej w dowolnej formie 

przez Organizatora lub osoby trzecie, którym Organizator zleci taką publikację. 

10. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami  

z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z 

korzystaniem, z  pracy konkursowej, zobowiązuję się do pokrycia kosztów i zapłaty 

odszkodowania związanego z roszczeniami takich osób. 

11. Oświadczam, że za wykonanie oraz dostarczenie pracy konkursowej zgodnie 

z Regulaminem Konkursowym i przeniesienie do pracy konkursowej: majątkowych 

praw autorskich oraz przeniesienie prawa do wykonywania zależnych praw autorskich 

do opracowań pracy konkursowej na wymienionych w oświadczeniu wszystkich polach 



eksploatacji, oraz za niewykonywanie wobec Organizatora osobistych praw autorskich, 

upoważnienie do ich wykonywania w imieniu twórcy i za przeniesienie własności 

egzemplarza pracy konkursowej– wynagrodzenie nie przysługuje. 

12. Oświadczam, że Organizator ma uprawnienie do korzystania, rozporządzania, 

rozpowszechniania pracą konkursową, w szczególności w celach informacyjnych 

i promocyjnych, edukacyjnych realizowanych przez KOWR w trakcie różnorodnych 

przedsięwzięć, w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych, bez 

konieczności zapłaty wynagrodzenia. 

 

 

miejscowość i data 

 

Czytelny podpis rodzica lub przedstawiciela ustawowego lub innej osoby uprawnionej do 

reprezentowania dziecka  

 

 

Uwaga! 

Zgłoszenie do udziału w Konkursie wraz z oświadczeniem powinny być złożone 

na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz czytelnie 

podpisane. Prace nadesłane bez spełnienia ww. wymogów nie będą brały 

udziału w Konkursie. 

 


