Załącznik nr 1
Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu majątkowych praw autorskich do Prac konkursowych
zgłoszonych w ramach
Pierwszego Ogólnopolskiego Konkursu „Dobry Obywatel”

……………………………………………………..
Imię i nazwisko Uczestnika

………………………………………………….....
………………………………………………….....
Adres zamieszkania Uczestnika

Jako rodzic/opiekun prawny Uczestnika Pierwszego Ogólnopolskiego Konkursu „Dobry Obywatel”, oświadczam,
iż jestem uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich do pracy Konkursowej, zwanej dalej
„Utworem”, który został stworzony przez moje dziecko/podopiecznego w zakresie wskazanym w niniejszym
oświadczeniu.
Z chwilą zgłoszenia danej pracy do konkursu, uczestnik nieodpłatnie przenosi na Organizatora prawo własności
do egzemplarza pracy konkursowej. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji, z
prawem do sublicencji, na wykorzystanie tej pracy konkursowej, nieograniczonej terytorialnie, na wszystkich
polach eksploatacji, których wykorzystanie jest konieczne do przeprowadzenia konkursu, w szczególności na
następujących polach:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem, na którym pracę konkursową utrwalono, a także zwielokrotnionych
egzemplarzy pracy - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub zwielokrotnionych
egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wystawienie,
wyświetlenie i pokazywanie, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.Uczestnik udziela powyższej licencji
na czas nieoznaczony
Autorskie prawa majątkowe do Utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania Utworu poprzez
jego adaptację lub przerobienie Utworu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, w odniesieniu do nagrodzonych prac z chwilą przekazania nagrody, zostają przeniesione
na Organizatora, Partnera oraz Patrona Konkursu.
Autorskie prawa majątkowe do Utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora, Partnera oraz
Patrona Konkursu oraz dają prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania Utworem
powstałym w wyniku wykonania i zgłoszenia Utworu, w tym zezwolenie na rozporządzanie i korzystanie z
opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia dodatkowych opłat. Organizator, Partner oraz Patron
Konkursu nabywają autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:
1) używanie i wykorzystanie w działalności statutowej oraz wszelkiej innej działalności promocyjnej,
reklamowej oraz informacyjnej dotyczącej tematyki energooszczędności,
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2)
3)

4)

5)
6)
7)

druk np. screenów scen lub innych fragmentów w dowolnej liczbie oraz formie publikacji w dowolnym
nakładzie,
utrwalanie jakąkolwiek techniką audiowizualną (w tym: fotografia, audio, wideo), niezależnie od
standardu, systemu i formatu, przepisanie utrwaleń na inną technikę, rodzaj zapisu, system, nośnik
wraz z prawem do zwielokrotniania utrwalonych egzemplarzy lub ich części,
publiczne prezentowanie i nadawanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub
bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu,
systemu, formatu, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity, transmisję przewodową lub
bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych; wykonywanie lub odtwarzanie
służące do celów informacyjnych i marketingowych, na wewnętrznych i zewnętrznych pokazach,
jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu oraz zamieszczanie w Internecie, w
szczególności na stronach internetowych Organizatora, Partnera oraz Patrona, a także portalach
dedykowanych,
wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii tych zapisów,
trwałe lub czasowe zwielokrotnienie komputerowego zapisu w całości lub w części jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie,
opracowanie, aranżację, przystosowanie, zmianę układu lub jakąkolwiek inną zmianę w zapisie
komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian.

Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie Zgłoszenia konkursowego dla celów dokonania oceny prac,
przeprowadzenia Konkursu oraz dla celów promocyjnych Organizatora, Partnera oraz Patrona Konkursu na
stronach internetowych tych podmiotów, w mediach społecznościowych lub innych materiałach promocyjnych,
jak również na ekspozycję prac w trakcie uroczystości wręczenia nagród, które będzie mieć miejsce w
Ministerstwie Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, oraz w mediach społecznościowych
Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Partnera i Patrona.

Zezwalam Organizatorowi, Partnerowi oraz Patronowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu w
zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora Konkursu uprawnienie do udzielania w tym
zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu. Niniejszym oświadczam, że w związku
z wykonaniem Utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora
Konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

………………………………………………………………………
Data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego
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Załącznik nr 2
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest Instytut Badań Edukacyjnych z
siedzibą przy ul. Górczewskiej 8, 01-180 Warszawa.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować z Inspektorem Ochrony
Danych (IOD) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iod@ibe.edu.pl, lub listownie na adres Instytut
Badań Edukacyjnych, ul. Górczewskiej 8, 01-180 Warszawa.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu w związku z prowadzoną działalnością
edukacyjno-informacyjną w ramach upowszechniania wiedzy, w tym w celu poinformowania Laureatów
o wynikach Konkursu oraz komunikacji w związku z przekazaniem nagród, podstawą prawną
przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b. opublikowania informacji o Laureatach (imię, nazwisko, wiek, nazwa placówki, praca konkursowa) oraz
ich wizerunku, który zostanie utrwalony podczas rozdania nagród. Dane zostaną upublicznione na
stronie internetowej Administratora oraz na profilach w mediach społecznościowych (np. Facebook) na
podstawie zgody uczestnika konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
c. wypełnienia obowiązków podatkowych w związku z przyznaniem nagrody oraz archiwizacji
dokumentacji, co stanowi obowiązek prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d. dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Okres przetwarzania danych:
Dane będą przetwarzane przez okres organizacji Konkursu, a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z
przepisami prawa.
Odbiorcami danych osobowych są:
Ministerstwo Edukacji i Nauki, które jako Patron wspiera IBE w organizacji Konkursu.
Dane Laureatów mogą zostać udostępnione fundatorom nagród (Ministerstwo Edukacji i Nauki, Rada Dzieci i
Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki) jako odrębnym administratorom danych, w
związku z koniecznością dopełnienia przez te podmioty wymogów formalnych i prawnych.
W pozostałym zakresie dane mogą zostać udostępnione dostawcy infrastruktury informatycznej niezbędnej do
przeprowadzenia Konkursu oraz usługodawcom pocztowym.
Przysługują Państwu następujące prawa:
a. prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania sprostowania
(poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania - na zasadach i w
przypadkach przewidzianych w przepisach RODO;
b. osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie
zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej
osoby przed jej cofnięciem;
c. w zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w celu realizacji prawnie
uzasadnionych interesów, informujemy o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu na
przetwarzanie z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją;
d. w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów, przysługuje
Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
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Jako rodzic/opiekun prawny ………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko uczestnika)

urodzonego (-ej) dnia ………………………………………………………………………………………….

adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego ………………………………………………………………………..

1.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego Dziecka/Podopiecznego - autora pracy, w tym na
publikację na stronie internetowej i mediach społecznościowych Organizatora, Partnera i Patrona.

....................................................................................
Data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

2.

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska mojego
Dziecka/Podopiecznego jako autora pracy wraz z jego wiekiem i nazwą szkoły/przedszkola w związku z
udziałem w ww. Konkursie na stronie internetowej i mediach społecznościowych Organizatora,
Partnera i Patrona.

....................................................................................
Data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego
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