
Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu malarskiego 

ZGŁOSZENIE 
do konkursu 

realizowanego w ramach projektu  
 Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu”  

– bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry 

I. Zgłaszam swój udział / wyrażam zgodę na udział dziecka (właściwe podkreślić) w konkursie organizowanym 
w ramach projektu Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych pod nazwą „ochrona BIO w Mieście 
Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry. Zezwalam na podanie do publicznej wiadomości 
mojego imienia i nazwiska / imienia i nazwiska mojego dziecka.  

II. Oświadczam, że zgłoszona do konkursu praca jest moim dziełem / dziełem mojego dziecka (właściwe 
podkreślić) i nie narusza praw autorskich osób trzecich, oraz że ponoszę odpowiedzialność za wszelkie 
roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia ich praw autorskich.  

III. Oświadczam, że dobrowolnie i nieodpłatnie z dniem zgłoszenia do niniejszego konkursu udzielam 
Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, licencji niewyłącznej do pracy  zgłoszonej 
do konkursu umożliwiającej Organizatorowi korzystanie z pracy na następujących polach eksploatacji: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,  
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, 
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
3)  w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  
a w szczególności rozpowszechnianie pracy na potrzeby promocyjne, markeTngowe i sprawozdawcze projektu 
oraz Organizatora konkursu, w tym m.in.: plakaty, ulotki, kalendarze, informatory, konferencje, wykłady, 
wystawy tematyczne, portale społecznościowe, strona internetowa szkoły, media lokalne. 

Zgłoszenie się do konkursu jest dobrowolne i jednoznaczne z akceptacją treści Regulaminu oraz udzieleniem 
licencji na rzecz Organizatora na warunkach opisanych powyżej.  

……………………………………………………………………………………….. 
(data i czytelny podpis uczestnika / rodzica lub opiekuna) 

IV. Przetwarzanie danych osobowych: 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Rodzaj konkursu Konkurs malarski pn. „OPOLE Z LOTU PTAKA I W UJĘCIU 
WODNYM” – BIORÓŻNORODNOŚĆ PTAKÓW, ZWIERZĄT I 
ROŚLIN ŻYJĄCYCH NAD ODRĄ.

Imię i nazwisko uczestnika

Szkoła / klasa  

Imię, nazwisko, nr tel. Opiekuna



Administratorem danych uczestników konkursu gromadzonych w zakresie niezbędnym do jego realizacji  
w ramach projektu pod nazwą Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO  
w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry jest Publiczne Liceum Ogólnokształcące  
nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu z siedzibą 45-714 Opole, ul. Licealna 3. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do identyfikacji uczestników konkursu oraz w celu 
umożliwienia kontaktu z opiekunami. 

Inspektor Ochrony Danych kontakt e-mail: ido@lo1.opole.pl 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO  
i wyłącznie w celu realizacji konkursu oraz pokwitowania otrzymania przez laureatów nagrody oraz w celach 
promocyjnych Organizatora konkursu.  

W związku z przetwarzaniem danych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub 
kategoriom odbiorców danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Ponadto odbiorcami będą osoby 
przeglądające strony internetowe www.lo1.opole.pl www.opole.pl  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 
wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/
Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.  

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

……………………………………………………………………………………….. 
(data i czytelny podpis uczestnika / rodzica lub opiekuna)  

ZGODY  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich / mojego dziecka przez Administratora danych 
w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji konkursu organizowanego w ramach projektu Prowadzenie 
działań informacyjno – edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność 
Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry, którym jest Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu ,zgodnie z 
ogólnym rozporządzeniem RODO*.  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka utrwalonego 
na fotografiach sporządzonych podczas trwania konkursu oraz rozdania nagród przez Administratora danych 
w celach realizacji i promocji projektu pod nazwą Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych pod 
nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry.  

……………………………………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis uczestnika / rodzica lub opiekuna) 

* ogólne rozporządzenie RODO: Rozporządzenie 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
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