
 

1) Zgoda na przetwarzanie danych: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ............................................... 

w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu „Książeczka dla Wilczka” oraz udostępnienia informacji 

o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Gminna 

Biblioteka Publiczna w Wilczynie. 

 

……………………………………… … 

                                                                                  Podpis rodzica/opiekuna 

 

2) Oświadczenie: 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu. 

 

 

……………………………………… … 

                                                                                  Podpis rodzica/opiekuna 

3) Zgoda na wykorzystanie wizerunku: 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, 

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji 

filmowej), na potrzeby konkursu. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  

3. Dla potrzeb konkursu wizerunek mojego dziecka  może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być 

uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, 

montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz  

 w celach informacyjnych. 

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym 

na portalu społecznościowym: Facebook) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. 

 

 

……………………………………… … 
                                                                                  Podpis rodzica/opiekuna 

4) Prawa autorskie : 

1. Przenoszę, nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do pracy  (Utwór) wykonanej przez moje dziecko i 

zgłoszonej do Konkursu organizowanego przez Gminną Biblioteką Publiczną w Wilczynie z chwilą ich 

przekazania bibliotece, 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 . 

3. Wyrażam zgodę na udzielenie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wilczynie nie ograniczonych terytorialnie 

oraz czasowo licencji niewyłącznych na korzystanie z dokumentacji Utworów na polach eksploatacji wyżej 

wskazanych w pkt. II. 1).  

4. Wyrażam zgodę na korzystanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wilczynie z Utworów w sposób 

określony w pkt. 4 1) i 2) w całości, w częściach, fragmentach, samodzielnie, 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.  

6. Przekazuję Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilczynie wraz z przekazaniem majątkowych praw autorskich do 

Utworów, na własność egzemplarze Utworów. 

 

 

……………………………………… … 
                                                                                  Podpis rodzica/opiekuna 

 


