
Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

konkurs na logo 50-lecia Gminy Stara Biała 

 
 
 

Imię uczestnika konkursu:..............................................................................................................  

 

Nazwisko uczestnika konkursu:..................................................................................................... 

 

Adres zamieszkania: ..................................................................................................................... 

 

Numer telefonu do kontaktu: ... .................................................................................................... 

 

Adres mailowy do kontaktu: ....................................................................................................... 

 

Dane firmy (w przypadku osoby prawnej) …………………………………………………….. 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (w przypadku osoby niepełnoletniej)  

 

…………………………………………………………………………………… ww. konkursie.  
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)  

 

 

…….……………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (zwanego RODO) ja, niżej podpisana/y oświadczam, że: 

 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach konkursu na 

opracowanie logo promujące 50-lecie Gminy Stara Biała, równoznacznie akceptuję 

postanowienia regulaminu powyższego konkursu. 

 

 nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach konkursu na 

opracowanie logo promujące 50-lecie Gminy Stara Biała, równoznacznie akceptuję 

postanowienia regulaminu powyższego konkursu. 

 

 
 …………………………………………………. 
(data i czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego) 



Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

 

 

Imię uczestnika konkursu:..............................................................................................................  

 

Nazwisko uczestnika konkursu:..................................................................................................... 

 

Adres zamieszkania: ..................................................................................................................... 

 

Numer telefonu do kontaktu: ... .................................................................................................... 

 

Adres mailowy do kontaktu: ....................................................................................................... 

 

Dane firmy (w przypadku osoby prawnej) …………………………………………………….. 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (w przypadku osoby niepełnoletniej)  

 

…………………………………………………………………………………… ww. konkursie.  
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)  

 

 

…….……………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Oświadczam, że: 

1) zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu na logo promujące 50-lecie Gminy 

Stara Biała i akceptuję wszystkie jego warunki, 

2) posiadam pełnię praw autorskich do pracy zgłoszonej na Konkurs,  

3) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy konkursowej przez Organizatora, 

4) jestem autorem zgłoszonej pracy konkursowej i przysługują mi wszelkie autorskie prawa 

majątkowe i osobiste i nie są one w żaden sposób ograniczone  lub obciążone, 

5) praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza 

ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Jestem świadomy, że za wszelkie roszczenia 

osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada  uczestnik konkursu, 

6) praca zgłoszona na Konkurs nie była zgłaszana do innych konkursów, 

7) w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia zgadzam się ponieść całkowitą wyłączną 

odpowiedzialność z tego tytułu, oraz udokumentowane koszty z tym związane, 

8) wyrażam zgodę na wykorzystywanie, przechowywanie, odtwarzanie, powielanie, 

przekazywanie i edytowanie pracy konkursowej przez Organizatora konkursu w celach 

związanych z organizacją konkursu. 

Z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu, uczestnik przenosi 

nieodpłatnie na Organizatora konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy konkursowej oraz 

zezwala na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej. 

 

…………………………………………………. 
  (data i czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 



Załącznik Nr 3 do Regulaminu Konkursu 

 

 

ZGODA 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W POSTACI WIZERUNKU 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (zwanego RODO) ja, niżej podpisana/y oświadczam, że: 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku w formie 

fotografii analogowej, cyfrowej lub nagrania wideo wraz z ewentualnymi danymi 

identyfikującymi osobę w związku z konkursem na opracowanie projektu logo promującego  

50-lecie Gminy Stara Biała, 

 nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku w formie 

fotografii analogowej, cyfrowej lub nagrania wideo wraz z ewentualnymi danymi 

identyfikującymi osobę w związku z konkursem na opracowanie projektu logo promującego  

50-lecie Gminy Stara Biała, 

na stronach internetowych (w szczególności na oficjalnej stronie internetowej www.starabiala.pl), 

prasie, gazetkach promocyjnych, na tablicach, kronikach, portalach społecznościowych; w celach 

promocyjnych, informacyjnych, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021r. poz. 1062 z późn. zm.) . Zgoda na 

rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie. Jednak cofnięcie zgody na 

rozpowszechnianie wizerunku nie odnosi się do rozpowszechnienia, które miało miejsce przed 

cofnięciem zgody i które nie przekraczało jej zakresu. 

 

 

 

…………………………………………………. 
 (data i czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego) 


