Formularz nr 3 do regulaminu

OŚWIADCZENIA
………………………………………………..
(miejscowość, data)
Ja niżej podpisany/a ……………………………….
jako opiekun prawny/pełnoletni uczestnik konkursu*
........................................................................................................................................
.....
(imię: i nazwisko ucznia – uczestnika konkursu)

1. Udzielam prawa do korzystania z autorskich praw majątkowych w/w osoby
fizycznej w zakresie pracy nadesłanej na konkurs: „Krajobraz mojego regionu –
uczę i pokazuję” – konkurs edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych
województwa łódzkiego (klas VI-VIII) poprzez ich (mowa o: autorskich praw
majątkowych) przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa - Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Łodzi oraz na rzecz Gmin zgodnie z ustawą z dnia
4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1231) w zakresie nieograniczonym terytorialnie oraz na czas nieoznaczony
(bezterminowo), na następujących polach eksploatacji:
1) Utrwalanie i zwielokrotnianie zapisu techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2) Rozpowszechnianie, w tym we wszelkiego rodzaju mediach
audiowizualnych oraz sieci szerokiego dostępu (Internet),
3) Użyczenie lub najem oryginału albo wytworzonych egzemplarzy,
4) Publiczne wystawienie lub wyświetlenie,
5) Publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie wybranym przez organizatora w/w
konkursu, w szczególności w Internecie oraz wszelkiego rodzaju
publikacjach w formie drukowanej.
Przeniesienie praw majątkowych do utworu na ww. polach eksploatacji jest
nieodpłatne.
.................................................
(podpis opiekuna prawnego, przedstawiciela ustawowego)
................................................
(podpis ucznia)
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2. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, gdy osoba której
dane będą przetwarzane wyraziła zgodę na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Administrator danych jest
zobowiązany przez art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia do
poinformowania osoby, której dane dotyczą o poniższych informacjach.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Traugutta 25, 90-113
Łódź, tel.: 426 650 370, fax: 426 650 371, e-mail:
sekretariat.lodz@rdos.gov.pl. Szczegółowe dane kontaktowe do
przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi
podane
są
na
stronie
internetowej
RDOŚ
w
Łodzi:
http://lodz.rdos.gov.pl/kontakty-2017.
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Łodzi następuje za pomocą adresu e-mail:
inspektor.ochrony.danych.lodz@rdos.gov.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie udzielonej
przez Panią/Pana zgody (art. art. 6 pkt 1 lit. a) rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) w celu realizacji
procesu rekrutacji prac do ww. konkursu realizowanego przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z siedzibą w Łodzi
przy ul. Traugutta 25, oraz na podstawie (art. art. 6 pkt 1 lit. e)
rozporządzenia w przypadku przekazania informacji uzyskanych w
ramach realizacji konkursu, w tym danych osobowych do organów
administracji właściwych w sprawach odpadów. W drugim z ww.
przypadków na przetwarzanie danych nie jest wymagana zgoda osoby,
której dane dotyczą.
4) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne
do realizacji procesu rekrutacji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Traugutta 25. W
przypadku niepodania danych lub nie wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych nie będzie możliwa realizacja procesu rekrutacji prac
do ww. konkursu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w
Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Traugutta 25.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane w
RDOŚ w Łodzi przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji
prac do ww. konkursu.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
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9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Po zapoznaniu się z informacjami podawanymi w trybie art. 13 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE.
L. z 2016 r. w trybie art. 6 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) dobrowolnie wyrażam zgodę na podanie danych osobowych w ramach rekrutacji
prac do ww. konkursu realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Traugutta 25. Moja zgoda jest dobrowolna. Mam
prawo cofnąć zgodę w każdym czasie moje dane będą przetwarzane do czasu
cofnięcia zgody. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, mam prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
Zostałam/łem poinformowana/y, że:
1. Mam prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania danych
osobowych;
2. Mam prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych;
3. Mam prawo do sprostowania i uzupełniania podanych danych;
4. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, a podane przeze mnie dane będą
przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
5. Mam prawo do żądania usunięcia podanych przeze mnie danych (prawo do
bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania;
6. Mam prawo do przeniesienia danych;
7. Mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych
osobowych
8. Mam prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu;
9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
.................................................
(podpis opiekuna prawnego, przedstawiciela ustawowego)
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3. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na upublicznianie wizerunku ww. osoby
(ucznia) w ramach konkursu „Krajobraz mojego regionu – uczę i pokazuję” –
konkurs edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych województwa łódzkiego
(klas VI-VIII), na niżej wskazanych polach:
 serwis internetowy oraz BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi,
w publikacjach i artykułach,
 uroczyste podsumowanie zrealizowanego projektu pn. „Krajobraz mojego
regionu – uczę i pokazuję” – konkurs ekologiczny dla uczniów szkół
podstawowych województwa łódzkiego (klas VI-VIII) – zorganizowanego przez
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi.
Zgoda została wyrażona na czas nieokreślony. Zostałem poinformowany/a,
iż wyrażenie zgody jest dobrowolne.
.................................................
(podpis opiekuna prawnego, przedstawiciela ustawowego)
................................................
(podpis ucznia)
Podanie zgód, o których mowa w pkt 1-3 niniejszego oświadczenia jest dobrowolne,
ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji prac do konkursu pn. „Krajobraz
mojego regionu – uczę i pokazuję” – konkurs edukacyjny dla uczniów szkół
podstawowych województwa łódzkiego (klas VI-VIII). W przypadku niepodpisania ww.
oświadczeń , nadesłana prac nie będzie brała udziału w konkursie.
* niepotrzebne skreślić
** w przypadku ucznia niepełnoletniego
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