KONKURS PLASTYCZNY
w ramach kampanii społecznej

„Rodzina Zastępcza. Powołanie, które niesie miłość”
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I PRZENIESIENIE
MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH DO UTWORU

I. Niżej podpisana/y : …………………………………………………………………………………………………..............
1. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie wizerunku

mojego niepełnoletniego dziecka/dzieci:
………………………………………………………………………………...................................................................,
o ile utrwalony zostanie na filmie lub zdjęciach robionych w związku z jego udziałem w Konkursie
plastycznym organizowanym przez Zespół ds. Pieczy Zastępczej zwanym dalej Konkursem.

2. Wyrażam zgodę Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Lesznie na zwielokrotnienie wskazanych

wizerunków wyżej wymienionej osoby wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz
publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób biorących udział w Konkursie we wszelkich możliwych
środkach przekazu a w szczególności w mediach elektronicznych w tym na stronie internetowej Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, w nieograniczonym czasowo okresie, w związku z realizacją zadań
kampanii społecznej "Rodzina Zastępcza. Powołanie, które niesie miłość".
3. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych

ani innych praw.
4. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.

…..……….……………………….....................................................
Czytelny podpis rodzica / opiekuna faktycznego:
II. Działając jako przedstawiciel ustawowy, w imieniu niepełnoletniego dziecka ww. oświadczam, że
zapoznałem się z Regulaminem Konkursu oraz:
1. Przenoszę, nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do pracy plastycznej (Utwór) wykonanej przez moje

dziecko i zgłoszonej do Konkursu organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie z
chwilą ich przekazania MOPR, na polach eksploatacji określonych w Regulaminie Konkursu.
2. Zezwalam na wykonywanie zależnych praw autorskich do modyfikacji Utworów, dokonywania jego

przeróbek i adaptacji oraz do rozporządzania i korzystania z opracowań na takich samych polach eksploatacji
jak określone w Regulaminie Konkursu dla prac plastycznych.
3. Wyrażam zgodę na udzielenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Partnerowi i Patronowi Konkursu

nie ograniczonych terytorialnie oraz czasowo licencji niewyłącznych na korzystanie z dokumentacji
fotograficznej Utworów na polach eksploatacji wyżej wskazanych w pkt. II. 1).
4. Wyrażam zgodę na korzystanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, jej Partnera i Patrona Konkursu

z Utworów w sposób określony w pkt. II 1) i 2) w całości, w częściach, fragmentach, samodzielnie,
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w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu
w formie elektronicznej i drukowanej, również po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych
modyfikacji.
5. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie Utworów w sposób określony w wyżej wymienionych punktach bez

podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu twórcy.
6. Przekazuję Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Lesznie wraz z przekazaniem majątkowych praw

autorskich do Utworów, na własność egzemplarze Utworów.
7. Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatora:

1) Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Lesznie, z siedzibą przy ulicy Janusza Korczaka 5 .
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych poprzez emaila: iodo@moprleszno.pl
3) Dane osobowe podane przez uczestnika Konkursu będą przetwarzane:
−

w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz publikacji informacji o laureatach konkursu oraz
ich prac na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, w serwisach
społecznościowych oraz w mediach;

−

w celu promocji kampanii społecznej pt: „Rodzina Zastępcza. Powołanie, które niesie miłość”;

−

w celu archiwizacji i rozliczalności wymaganej przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4) Administrator przetwarza wskazane dane osobowe w ramach zadania realizowanego w interesie
publicznym, którym jest:
−

umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,

−

promocja kampanii społecznej pt: „Rodzina Zastępcza. Powołanie, które niesie miłość”;

−

umożliwienie przeprowadzenia konkursu,

−

opublikowanie informacji o laureatach

5) Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym

zasobie

archiwalnym i archiwach, przez czas określony w tych przepisach.
6) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa w celu archiwizacji
dokumentów.
7) Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
−

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

−

sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich
usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

−

żądania ograniczenia przetwarzania danych,

−

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją
osób, których dane są przetwarzane,

−

wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa).
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8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi
zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz przetwarzania danych
w związku z prowadzoną kampanią społeczną pt.:”Rodzina Zastępcza. Powołanie, które niesie miłość”.
9) Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

…..……….……………………….....................................................
Czytelny podpis rodzica / opiekuna faktycznego:
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