Zgoda opiekunów prawnych na udział ucznia szkoły podstawowej w konkursie ekologicznym
oraz przetwarzanie jego danych osobowych jako uczestnika konkursu:
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
Imię i nazwisko, klasa…………………………………………………………………………………………….
Placówka……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Na udział w IV edycji ogólnopolskiego konkursu edukacji ekologicznej pt.: Mistrz Recyklingu Maks
porządkuje odpady, na rok szkolny 2017/18 jako uczestnika konkursu oraz na przetwarzanie
następujących danych osobowych mojego dziecka: imię i nazwisko mojego dziecka, nazwa szkoły
oraz nazwa ekozespołu; dla potrzeb niezbędnych do realizacji tego przedsięwzięcia (zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz.
922).
Przesyłając pracę konkursową w imieniu ww. Uczestnika Konkursu, stosownie do postanowień ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r nr 101, poz. 926 ), poprzez
przystąpienie do Konkursu, wyrażam zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Organizatora: Fundację Chlorofil KRS 0000393451, w celach związanych z Konkursem.
Prawa autorskie
1. Rodzic może przekazać do konkursu pracę która została wykonana tylko i wyłącznie przez jego
dziecko lub ekozespół w którym uczestniczy w IV edycji konkursu, na podstawie ważnego zgłoszenia.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich, innych praw własności
intelektualnej ani dóbr osobistych w związku ze zgłoszeniem pracy konkursowej przez uczestnika,
treścią takiej pracy konkursowej, czy zgłoszenia.
2. Przesłanie przez Rodzica w imieniu Uczestnika Konkursu Pracy Konkursowej do Organizatora
oznacza nieodpłatne udzielenie Organizatorowi, („Korzystający”), niewyłącznej oraz nieodpłatnej
licencji na czas nieokreślony na korzystanie z Pracy Konkursowej w całości lub w części na
wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili przesłania Pracy Konkursowej Organizatorowi, w tym
wymienionych w art. 50 i art. 74 ust.4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Rodzic przesyłając pracę w imieniu Uczestnika udziela Korzystającym zezwolenia na wykonywanie
zależnych praw autorskich do opracowań Pracy Konkursowej, w rozumieniu art. 2 Ustawy, a w tym do
publikacji pracy konkursowej w całości lub części na stronie internetowej konkursu:
WWW.chlorofil.com.pl
4. Z tytułu korzystania z Pracy Konkursowej Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenia.
Organizator nie jest zobowiązany do publikowania ani korzystania z prac konkursowych

Data………………………………………………………… Podpis…………………………………………..

