
 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Oświadczam, że autorką/autorem* prac zgłoszonych do III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
„Artform 2019” jest 
 
……………………………………………………………………………………………..…………… 
 
i – jako rodzic/opiekun prawny* – wyrażam zgodę na przekazanie prac w formie darowizny na rzecz 

organizatorów Konkursu. Jednocześnie przenoszę majątkowe prawa autorskie przynależne tym 

pracom na rzecz organizatorów Konkursu – nieodpłatnie i na czas nieokreślony – w tym między 

innymi prawo reprodukowania ich w celach reklamowych, informacyjnych, wydawniczych i 

naukowych. 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku autora do celów projektowych realizowanych przez 

organizatorów Konkursu, w szczególności do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku autora i głosu 

utrwalonego na wszelkiej powstałej w trakcie III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Artform 

2019” dokumentacji fotograficznej, filmowej oraz dźwiękowej, która będzie zamieszczona na stronie 

internetowej organizatorów Konkursu. 

 

Wizerunek autora może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, 

kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, a także zestawiony z 

wizerunkami innych osób biorących udział w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Artform 

2019” wraz z towarzyszącym im komentarzem. 

 

Wizerunek autora nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla niego lub naruszać w 
inny sposób jego dóbr osobistych. 
 
 
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń Autora, w tym również o wynagrodzenie względem 

organizatorów Konkursu z tytułu wykorzystania jego wizerunku, na potrzeby wskazane w tym 

oświadczeniu i w sposób w nim opisany. 

 

Oświadczam, iż zostałam (-em) poinformowana (-y) o celu wykorzystania wizerunku autora i w pełni 
to akceptuję. 
 
Przyjęte powyżej stanowisko nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. 
 

 
…………………………………. 

 

 
……………………………………………………..  

(miejscowość, data) 
 
(imię i nazwisko) 

 
* niepotrzebne skreślić 



 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. Ja ……………………………………………………….. (imię i nazwisko) 
 
zamieszkała/y ……………………………………………………….. wyrażam zgodę na 
 

przetwarzanie danych osobowych autora takich jak: imię, nazwisko, wizerunek dla celów 

projektowych realizowanych przez organizatorów Konkursu. 
 
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o możliwości wycofania zgody na 

przetwarzanie wyżej wymienionych danych w formie pisemnej w siedzibie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kluczborku, ul. Ligonia 3, 46-203 

Kluczbork lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@sto.kluczbork.pl. 

 
 

……………………………………………………….. 
 

(podpis) 
 

Klauzula informacyjna dla rodziców (prawnych opiekunów) 
 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) informuję, że: 
 
1) Administratorem Danych Osobowych jest: 
 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego w 
Kluczborku ul. Ligonia 3, 46-203 Kluczbork  

2) Kontakt w sprawie pytań dotyczących ochrony danych osobowych: 
 

a) za pośrednictwem poczty polskiej: Zespół Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego w 

Kluczborku, ul. Ligonia 3, 46-203 Kluczbork 
 

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@sto.kluczbork.pl 
 

c) telefonicznie: 77 418 12 24 
 
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści 

zgody; 
 
4) Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa; 
 
5) Dane osobowe przechowywane będą na okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów w zakresie 

wymaganym przez przepisy prawa; 
 
6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: żądanie od Administratora dostępu 

do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz 

prawo do wycofania zgody; 
 
7) Ma  Pan/Pani  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  którym  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych 
 

Osobowych. 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Oświadczam, że ja …………………………… (imię, nazwisko) zostałam/em zapoznany z klauzulą 
 
informacyjną. 
 

……………………………………………….. 
 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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