Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu “Podróż na FALI”
Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz zgoda na
przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisany/a _____________________________________________________________________
jako przedstawiciel ustawowy dziecka/podopiecznego (zwanego dalej Uczestnikiem)
______________________________________________________________________________________
będącego
autorem
Pracy
konkursowej
pod
tytułem:
………………………………………………………………………………………………… zwanej dalej Utworem - zgłoszonej do Konkursu
„Podróż na FALI” organizowanego przez InnoBaltica sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Równej 19/21, 80-067 Gdańsk,
zarejestrowanej pod numerem KRS 0000311943 w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla
którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP
9571003404, kapitał zakładowy 21 755 000 zł, zwanej dalej Organizatorem - oświadczam, iż jestem
uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do Utworu, przysługujących Uczestnikowi, w
zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.
Jako przedstawiciel ustawowy Uczestnika przenoszę nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa
majątkowe do Utworu wraz z prawami zależnymi oraz prawo własności egzemplarza złożonego w Konkursie
Utworu, a Organizator Konkursu oświadcza, iż przyjmuje wymienione prawa.
Autorskie prawa majątkowe do Utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora
w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do wyłącznego i
nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania Utworem, w tym zezwolenie na rozporządzenie i
korzystanie z opracowania Utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat.
Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania Utworu jak i poszczególnych jego
fragmentów, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Uczestnika - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, poligraficzną, reprograficzną, zapisu
magnetycznego, informatyczną, fotograficzną, cyfrową, na nośnikach optoelektrycznych oraz cyfrowo,
zapisu magnetycznego, audiowizualną lub multimedialną;
b) utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania Utworu, jak i poszczególnych jego fragmentów,
bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Uczestnika, w całości lub w części jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym wprowadzenie do pamięci
komputera lub innego urządzenia, umieszczenia na wszelkich nośnikach w jakiejkolwiek technice,
systemie, formacie lub zapisie;
c) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, jak i poszczególnych jego
fragmentów, na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych;
d) nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej przez stację naziemną oraz za
pośrednictwem satelity;
e) wprowadzania Utworu, jak i poszczególnych jego elementów, do obrotu, najmu lub użyczenia, zarówno
pod tytułem darmym, jak i odpłatnie, bez względu na charakter użytku;
f) publicznego udostępniania (rozpowszechniania) Utworu lub jego fragmentów w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez
wprowadzanie zapisu do pamięci komputera, multiplikacji tego zapisu techniką cyfrową w sieciach
komputerowych bez względu na ilość serwerów, w tym eksploatacji w sieciach komputerowych
przewodowych i bezprzewodowych, w szczególności w Internecie;
g) wykorzystanie Utworu, jak i poszczególnych jego fragmentów, dla celów reklamy, promocji, oznaczenia
lub identyfikacji Organizatora;
h) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono, wprowadzania do
obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy bez ograniczeń przedmiotowych,
terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie;
i) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt h) tj. poprzez 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 w szczególności poprzez rozpowszechnianie w prasie, na plakatach, w tym plakatach

wielkoformatowych, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego, wykorzystanie w drukach
informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych, w reklamie prowadzonej przy wykorzystaniu sieci
Internet lub sieci telefonii komórkowej, wykorzystanie we wszelkich innych formach komunikacji,
promocji lub reklamy z zastrzeżeniem ujawnienia nazwiska Autora-Uczestnika w sposób zwyczajowo
przyjęty;
j) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach
informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach społecznościowych
typu Facebook, YouTube, Twitter) w taki sposób, aby dostęp do utworów przez osoby trzecie był
możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;
k) prezentowanie Utworu na wystawach pozostających w związku z założeniami Konkursu, o których
mowa w Regulaminie Konkursu, oraz zgoda na ich pierwsze publiczne wykorzystanie;
l) prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Utworu.
Jako przedstawiciel ustawowy Uczestnika przenoszę nieodpłatnie na Organizatora również prawa
zależne (tj. prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie praw zależnych) do Utworu, w szczególności
tworzenia opracowań Utworu poprzez jego adaptacje, przerobienie lub połączenie z innym utworem.
Jako przedstawiciel ustawowy Uczestnika nieodpłatnie i nieodwołalnie zezwalam Organizatorowi na
rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na
Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań
Utworu przez osoby trzecie.
Upoważniam ponadto Organizatora nieodpłatnie i nieodwołalnie do decydowania o pierwszym
publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonego do Konkursu Utworu oraz przeprowadzenia nadzoru autorskiego i
anonimowego rozpowszechniania Utworu.
Jako przedstawiciel ustawowy Uczestnika oświadczam, że Utwór jest autorstwa mojego
dziecka/podopiecznego, i że w związku z wykonaniem Utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i
praw zależnych na Organizatora, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.
Jako przedstawiciel ustawowy Uczestnika nieodpłatnie i nieodwołalnie zobowiązuje się do
niewykonywania praw osobistych do Utworu oraz upoważniam Organizatora do nieograniczonego czasowo oraz
terytorialnie niezakłóconego wykorzystywania Utworu w sposób anonimowy, decydowania o pierwszym
udostępnieniu Utworu publiczności oraz ingerowania w integralność Utworu.
Organizatorowi przysługuje prawo wykorzystania Utworu we wszelkiej działalności reklamowej i
promocyjnej, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego lub też w charakterze
elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych.
Organizatorowi przysługuje prawo: dokonywania wszelkich opracowań i zmian Utworu, w tym do
naruszania formy i zmiany sposobu wykorzystania, łączenie z innymi dziełami tego typu oraz komponowania i
wykorzystywania ich części w dowolny sposób, oznaczania w sposób ustalony wyłącznie przez Organizatora, oraz
nadzoru nad sposobem korzystania i dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich przez osoby
trzecie.
Jako przedstawiciel ustawowy Uczestnika wyrażam nieodpłatną i nieodwołalną zgodę na
rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika zarejestrowanego w ramach jego udziału w Konkursie, z wręczenia
nagród oraz wystawy, na której prezentowany będzie Utwór.
Jako przedstawiciel ustawowy Uczestnika wyrażam nieodpłatną i nieodwołalną zgodę na
rozpowszechnianie danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, klasa, nazwa i miejscowość szkoły) Uczestnika,
zarejestrowanych w związku z jego udziałem w Konkursie, odbiorem nagród, organizacji wystaw prac
konkursowych oraz w związku z wykonaniem praw autorskich do Utworu przeniesionych na Organizatora.

________________________________
Data i podpis Przedstawiciela Organizatora

_______________________________________________
Data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika

Jako przedstawiciel ustawowy Uczestnika wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka/podopiecznego, w tym jego wizerunku, w celu udziału, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu,
publikacji wyników Konkursu, wręczenia nagród i wykorzystania stworzonego przez Uczestnika Utworu (w tym
oznaczenia Utworu imieniem i nazwiskiem jego autora) oraz sprawozdawczością podatkową i księgową – zgodnie
z Rozporządzeniem Ogólnym 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 (dalej jako „RODO”).
Przetwarzane dane osobowe Uczestnika (imię i nazwisko, wizerunek osoby, wiek, klasa i nazwa szkoły) mogą być
publikowane zgodnie z powyższymi zasadami w celach informacyjnych i promocyjnych Organizatora.
Wyrażam nieodwołalną zgodę na podejmowanie przez Organizatora kontaktu na wskazane przeze mnie adresy
korespondencyjne, adresy e-mail oraz numery telefonów w sprawach związanych z Konkursem oraz dalszym
wykorzystywaniem Prac konkursowych.
…………………………………………………………
(miejscowość i data)

…………….………………………………………………………………
(podpis przedstawiciela ustawowego)

KLAUZULA INFORMACYJNA – Uczestnik i jego Przedstawiciel ustawowy
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako
„RODO”) podaję co następuje:
1) Administratorem Twoich danych osobowych i danych osobowych Uczestnika Konkursu jest InnoBaltica sp. z
o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Równej 19/21, 80-067 Gdańsk; Kontakt w sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych: rodo@innobaltica.pl
2) Twoje dane osobowe i dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w oparciu o przepisy
Rozporządzeniem 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu udziału,
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, wręczenia nagród i wykorzystania stworzonej przez Uczestnika
pracy konkursowej, na podstawie:
- dobrowolnej zgody - (art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
- w celu wykonania umowy przeniesienia praw autorskich do Utworu, ochrony wynikających z niej praw,
rozpatrywania i dochodzenia wynikających z niej roszczeń;
- w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. wynikającego z konieczności
dokonania rozliczeń z organami podatkowymi - (art. 6 ust. 1 lit c) RODO);
- prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, związanych z wykonywaniem
działalności reklamowej i promocyjnej przez Organizatora i na jego rzecz – art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
3) Kategorie odnośnych danych osobowych:
a)

Przedstawiciel ustawowy Uczestnika:

Rodzaje danych osobowych:
− imię i nazwisko,
− adres zamieszkania/do korespondencji,
− adres e-mail,
− numer telefonu,
− stosunek Uczestnik – Przedstawiciel ustawowy.
b) Uczestnik:
Rodzaje danych osobowych:
− imię i nazwisko,
− wiek,
− klasa,
− nazwa i adres szkoły,
− wizerunek,
− stosunek Uczestnik – Przedstawiciel ustawowy.
4) Źródło pochodzenia danych osobowych: Przedstawiciel ustawowy

5) odbiorcą Twoich danych osobowych i danych osobowych Uczestnika Konkursu mogą być: członkowie komisji
konkursowej Organizatora, podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi prawnej i księgowej na rzecz
Organizatora, odbiorcy treści prezentowanych w Internecie, na portalach społecznościowych, w prasie,
materiałach promocyjnych i edukacyjnych, czytelnicy, słuchacze i odbiorcy prasy, radia, telewizji;
6) dane osobowe Twoje i Uczestnika Konkursu będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich
przetwarzanie, jednak nie krócej niż do końca upływu okresu na jaki zawarta została umowa na przeniesienia
praw autorskich w imieniu Uczestnika i przedawnienia roszczeń z niej wynikających;
7) Ty i Uczestnik Konkursu posiadacie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 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) Ty i Uczestnik Konkursu posiadacie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9) podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie; konsekwencją niepodania danych
osobowych jest odrzucenie złożonej Pracy konkursowej i wykluczenie z udziału w Konkursie;
10) Twoje dane osobowe i dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą przedmiotem profilowania.
Ja - ……………………………………………………………………………………….. - niżej podpisany/a potwierdzam zapoznanie się z
powyższą klauzulą informacyjną

…………………………………………………………
(miejscowość i data)

…………….………………………………………………………………
(podpis przedstawiciela ustawowego)

