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REGULAMIN KONKURSU  NA NAJCIEKAWSZĄ PRACĘ PLASTYCZNĄ LUB PLAKAT PROMUJĄCY 
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO   

 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem konkursu na najciekawszą pracę plastyczną lub plakat promujący 

bezpieczeństwo ruchu drogowego (zwanego dalej „Konkursem”) jest Centrum Kultury  

w Gdowie, ul. Krakowska 398, 32-420 Gdów (zwany dalej „Organizatorem”).  

2. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe oraz tematyczne: 

1) Dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie klas I-III szkół podstawowych – tematem 

konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, która będzie ilustracją do opowiadania pt. 

„Przygody Fenka. Ruch Drogowy”, autor: Magdalena Gruca, wydawca: Fenek 

2) Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych – tematem konkursu jest wykonanie plakatu 

zawierającego hasło i grafikę promujące tematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

3. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie.  

4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, w szczególności nad udzielaniem informacji 

na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji, sprawują wyznaczeni pracownicy 

Organizatora.  

5. Patronat nad Konkursem objęli (dalej: „Partnerzy Konkursu”): 

1) Wójt Gminy Gdów; 
2) Gminna Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gdowie. 

§ 2. CELE KONKURSU  

Celami Konkursu są:  

1) popularyzowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci 

i młodzieży;  

2) promowanie właściwych postaw oraz kształtowanie kultury bezpieczeństwa w ruchu drogowym;  

3) kreatywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w wydarzeniach związanych z promowaniem 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym;  

4) rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży;  

5) promowanie osiągnięć dzieci i młodzieży. 

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU  

1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży (zwanych dalej „Uczestnikami” lub indywidualnie 

„Uczestnikiem”), którzy uczęszczają do przedszkoli lub szkół podstawowych na terenie Gminy 

Gdów oraz w dacie publikacji ogłoszenia o Konkursie wchodzą w przedział jednej z dwóch grup:  

1) uczęszcza do przedszkola lub oddziału przedszkolnego lub klasy I-III szkoły podstawowej; 

2) uczęszcza do klasy IV-VIII szkoły podstawowej. 
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2. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu, rozumianą także jako akceptację 

dokonaną przez rodziców/prawnych opiekunów Uczestnika.  

3. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez rodzica/opiekuna 

prawnego Uczestnika zgód zawartych w Oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 

Regulaminu oraz jego przekazanie do Organizatora wraz z pracą konkursową.  

§ 4. NAGRODA  

1. W Konkursie przewidziano dyplomy oraz nagrody. Dyplomy otrzymają wszyscy uczestnicy 

konkursu, natomiast nagrodę otrzyma po 3 laureatów z każdej grupy, o których mowa w § 3 ust. 

1, wyłonionych w sposób wskazany w § 7 Regulaminu.  

2. Uczestnikowi, który wygrał Konkurs (zwanemu dalej „Laureatem”) nie przysługuje prawo 

wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani nagrodę innego rodzaju.  

3. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani 

jakakolwiek inna nagroda.  

4. Warunkiem przekazania Nagrody jest dostarczenie Organizatorowi oryginału prawidłowo 

wypełnionego i podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego Laureata oświadczenia, którego 

wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

5. Dodatkowo Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji wybranych prac, wraz 

z informacją o autorze, rejestrowanej i publikowanej przez Organizatora za pośrednictwem 

mediów elektronicznych, w tym strony internetowej Organizatora i mediów społecznościowych.  

§ 5. TERMIN I ZASADY DOSTARCZANIA PRAC KONKURSOWYCH  

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie pracy podpisanej przez rodzica/opiekuna 

prawnego Uczestnika - załącznik nr 2 do Regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie do 1 

czerwca 2022 r., do godz. 20.00 na adres: Centrum Kultury w Gdowie, ul. Krakowska 398, 32-

420 Gdów. Niedotrzymanie terminu przewidzianego w zdaniu pierwszym skutkuje wykluczeniem 

pracy z Konkursu.  

2. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi najpóźniej do 3 czerwca 2022 r. na stronie internetowej 

Organizatora (https://www.ck.gdow.pl/ ).  

§ 6. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE  

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: 

1) samodzielne wykonanie pracy plastycznej ilustrującej opowiadanie o tematyce 

bezpieczeństwa ruchu drogowego pt. „Przygody Fenka. Ruch Drogowy”, autor: 

Magdalena Gruca, wydawca: Fenek 

2) samodzielne wykonanie plakatu zawierającego hasło i grafikę promujące 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym.   

2. Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki:  
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1) w przypadku prac plastycznych: 

a) wykonanie w technice rysunkowo-graficznej lub malarskiej na arkuszu papieru  
w formacie A4,  

b) mieć charakter edukacyjny,  

c) zawierać odniesienie do treści opowiadania o tematyce bezpieczeństwa ruchu 

drogowego pt. „Przygody Fenka. Ruch Drogowy”, autor: Magdalena Gruca, wydawca: 

Fenek  

2) w przypadku plakatu promującego: 

a) wykonanie w technice rysunkowo-graficznej lub malarskiej na arkuszu papieru  
w formacie minimum A4 a maksymalnie A2; 

b) mieć charakter edukacyjny; 

c) zawierać odniesienie do zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym (np. dotyczących 

pieszych, rowerzystów, kierowców lub pasażerów, itp.).  

3. Prace Konkursowe muszą być pracami własnymi Uczestników, niepublikowanymi wcześniej oraz 

nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze 

złożeniem oświadczenia o tych faktach.  

4. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę.  

5. Tematyka prac powinna być ściśle związana z tematem i celami Konkursu.  

6. Prace niespełniające warunków określonych w ust. 2 zostaną odrzucone. Organizator zastrzega 

sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których praca konkursowa nie 

zawiera powyższych elementów.  

7. Prace niespełniające zasad, o których mowa w ust. 1-5, oraz dostarczone po wyznaczonym przez 

Organizatora terminie nie wezmą udziału w Konkursie.  

8. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem pracy ponosi 

Uczestnik.  

§ 7. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny a uczestnictwo dobrowolne.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz wykonanie  

i przekazanie pracy zgodnie z postanowieniami Regulaminu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 

Regulaminu.   

3. O przyznaniu Nagrody decyduje komisja konkursowa (zwana dalej „Komisją”), w skład której 

wchodzą przedstawiciele Organizatora i Partnerów Konkursu, w drodze analizy poprawności 

wykonania pracy przez Uczestników w sposób, o którym mowa w Regulaminie. Komisja będzie 

oceniać zgodność pracy z tematem, oryginalność i pomysłowość oraz ogólne wrażenia 

estetyczne. 

4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.  
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5. Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni trzech Laureatów w każdej grupie, o której mowa 

w § 3 ust. 1.  

6. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie oraz poprzez ogłoszenie na 

stronie internetowej Organizatora.  

7. Brak oryginału oświadczenia wskazanego w § 4 ust. 4 powoduje utratę przez Laureata prawa do 

Nagrody.   

8. W przypadku przekazania przez Uczestnika Konkursu większej liczby prac, niż zostało to 

określone w Regulaminie Komisja ma prawo dokonać wyboru jednej pracy podlegającej ocenie. 

Pozostałe prace zostaną odrzucone.  

9. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród Laureatom nastąpi 5 czerwca 2022 r. ok. godz. 17.00 

na Zarabiu w Gdowie podczas wydarzenia „Bezpieczne wakacje”. 

10. W przypadku nieodebrania przez Laureata Nagrody podczas wydarzenia, o którym mowa w ust. 

9, Nagroda zostanie przekazana do placówki oświatowej do której uczęszcza Uczestnik Konkursu, 

a następnie przekazana Laureatowi za pośrednictwem dyrektora placówki lub wychowawcy.  

§ 8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników 

Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagród z przyczyn leżących po stronie 

Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwych danych kontaktowych lub podane 

dane są niepełne lub nieaktualne.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których 

działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.  

§ 9. PRAWA ORGANIZATORA  

Na potrzeby popularyzacji celów Konkursu i problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

Organizator zastrzega sobie prawo bezterminowego, bezpłatnego reprodukowania i wykorzystywania 

nagrodzonych prac w następujący sposób:  

1) używania i wykorzystywania w działalności promocyjnej oraz informacyjnej Organizatora;   

2) utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami graficznymi i audiowizualnymi;  

3) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych;  

4) publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, 

organizowanych przy udziale bądź uczestnictwie Organizatora;   

5) wydawania i rozpowszechniania we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, 

wydawniczych i innych materiałach Organizatora;   

6) umieszczania w Internecie (w szczególności na stronie internetowej Organizatora oraz w 

mediach społecznościowych).   
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§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ  

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania lub przebiegu Konkursu, Uczestnicy 

powinni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 

(czternastu) dni kalendarzowych od dnia wydania Nagród.  

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie podlega rozpatrzeniu.   

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny 

opis i uzasadnienie reklamacji.   

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem 

„Konkurs na najciekawszą pracę plastyczną lub plakat promujący bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym” – obowiązuje data wpływu do Organizatora. Reklamacje rozpatrywane będą 

pisemnie w terminie 30 dni.  

5. Reklamacje niespełniające warunków ust. 1-4 nie będą rozpatrywane.  

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem rozstrzyga Organizator, a w pozostałych 

kwestiach stosuje się obowiązujące przepisy prawa.  

2. Spory związane z organizacją lub przebiegiem Konkursu będą rozwiązywane w pierwszej 

kolejności polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Organizatora.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, w tym zasad Konkursu w trakcie 
jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora 
oraz w mediach społecznościowych.  

  

 

Załączniki do Regulaminu:  

1. Klauzula informacyjna  

2. Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu o wyrażeniu zgody na 

uczestnictwo w Konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych, o znajomości i akceptacji 

postanowień Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na wykorzystanie pracy i przeniesienie 

autorskich praw majątkowych na Organizatora.   
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  
  

Klauzula informacyjna  

 

1. Administratorem danych jest Centrum Kultury w Gdowie, Gdów 398, 32-420 Gdów, tel. 12 251 43 
67, sekretariat@ck.gdow.pl 

2. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni podmiot: PQ sp. z o.o. (kontakt listowny z Inspektorem 
na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: iod@ck.gdow.pl). 

3. W związku z realizacją konkursu będziemy przetwarzać dane osobowe uczestników, ich 
instruktorów/opiekunów, członków jury. 

4. Będziemy przetwarzać takie kategorie danych jak:  
 imię i nazwisko autora pracy, jego wiek, dane dotyczące pracy, informacje o autorze podane przez 

niego zgodnie z uznaniem, dane kontaktowe uczestnika (nr telefonu, e-mail, adres) 
 imię i nazwisko instruktora/opiekuna, jego dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail), 
 przypisane do uczestnika dane placówki delegującej, 
 imię i nazwisko członka jury,   
 wizerunki ww. osób. 

5. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym 
celem przetwarzania jest organizacja, właściwe przeprowadzenie, rozliczenie, sporządzenia relacji 
z konkursu, promocja wydarzenia, a tym samym promocja gminy Gdów, zgodnie z obowiązującym 
regulaminem konkursu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dane będziemy 
przetwarzać również w celach archiwalnych. 

6. Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam przepisy 
Rozporządzenia znanego jako RODO1. Dane przetwarzamy, gdyż wymagają tego od nas przepisy 
prawa wskazując nam zadanie publiczne do wykonania, ale nie wskazując jakie dane w związku z 
tym możemy przetwarzać. Dlatego sami wyznaczamy minimalny zakres danych niezbędny do 
wykonania takiego zadania i przetwarzamy je w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 
Zadania publiczne wskazane są dla nas w: 

 Ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(art. 9),  

 Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 6 ust. 1 pkt. 9 i 18), 
 Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Od przetwarzania danych osobowych w interesie publicznym przysługuje Państwu możliwość 
wniesienia sprzeciwu. 

8. Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia. 
Państwa dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy 
specjalne umowy powierzenia.  Będzie to dostawca hostingu strony internetowej oraz poczty e-
mail firma H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań. Materiały 
promocyjne umieścimy też w mediach społecznościowych w tym na Facebooku. Ponadto 
odbiorcami będą osoby odwiedzające stronę internetową, portal Mój Gdów a także strony 
internetowe instytucji i mediów, z którymi współpracujemy z związku  
z realizacją i promocją konkursu; media i odbiorcy mediów takich jak prasa, radio i TV; 
organizatorzy i odbiorcy upoważnieni na mocy przepisów prawa.  

9. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania (do 
końca roku kalendarzowego od zakończenia konkursu), a następnie w celach archiwalnych przez 
okres 5 lat. 

10.  Na stronie internetowej dane promocyjne będą przetwarzane przez okres funkcjonowania tej 
strony. Natomiast dane opublikowane w mediach przez okres oddziaływania poszczególnych 
informacji medialnych. Dane w publikacjach pamiątkowych będziemy przetwarzać przez okres 

 
1 Rozporządzenie 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) 
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oddziaływania medium, a następnie w celach archiwalnych zgodnie z przepisami prawa przez okres 
25 lat. 

11. Udział w konkursie jest dobrowolny, jednak chęć uczestnictwa w nim wiąże się z obowiązkiem 
podaniem wymaganych danych byśmy mogli zrealizować zadanie w interesie publicznym. 

12. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych, zawsze można je sprostować. Mogą Państwo 
żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. 
Możecie Państwo żądać usunięcia danych (nie dotyczy danych przetwarzanych w interesie 
publicznym).  

13. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy 
prawa przetwarzając dane lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych. 

14. Wszelkie decyzje w naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez 
człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne). Podobnie 
odbywa się to przy ocenianiu osób. 

15. Administrator informuje, że promocja konkursu będzie wykorzystywała fanpage Facebook. 
Dlatego informujemy dodatkowo, że: 

 jesteśmy współadministratorem fanpage’a i grupy w serwisie Facebook, ponieważ decydujemy 
jakie materiały tam udostępniać, w jakiej formie i na jak długo. W pozostałych aspektach 
przetwarzania umieszczanych danych w tym serwisie (w szczególności aspektach dotyczących 
bezpieczeństwa przechowywania danych) Administratorem jest Facebook. Zachęcamy do 
zapoznania się z Polityką Prywatności Facebooka: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation, 

 w ramach naszej odpowiedzialności nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Jednak zastrzegamy, że przepływy danych serwisu Facebook mają charakter 
ponadnarodowy. Serwis ten może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, w tym do Stanów Zjednoczonych. Więcej na: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation/.,  

 Serwis Facebook  wykorzystuje technikę rozpoznawania twarzy. Tworzone szablony i wzorce 
stanowią dane biometryczne, które w ramach RODO podlegają szczególnej ochronie. Więcej na: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation/. 

 profilowaniu i automatycznym przetwarzaniu danych przez Facebook można dowiedzieć się 
więcej na: https://www.facebook.com/privacy/explanation/. 

 Dane przekazujemy wyłącznie na podstawie Państwa zgody. 
 Dane na FB przetwarzamy do 5 lat. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu  

  

Wyrażenie poniższej zgody oraz podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne  

do uczestnictwa w Konkursie.  

 

 

Dane opiekuna:        Dane Uczestnika Konkursu:   
 

 

(imię i nazwisko opiekuna)       (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu)  
     
  

 
(grupa/Klasa)       (Nazwa placówki oświatowej)  

 
 

………………………………………………………………………………………………………….. 
(Nr telefonu Rodzica / Opiekuna prawnego Uczestnika)  

 
  
                                            

OŚWIADCZENIE   

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka  
   
……………………………………………...……………………………………………………  

imię i nazwisko dziecka   

i w związku z jego/jej* uczestnictwem w Konkursie na najciekawszą pracę plastyczną lub plakat 

promujący bezpieczeństwo w ruchu drogowym organizowanego przez Centrum Kultury  

w Gdowie  

wyrażam zgodę na przetwarzanie jego/jej* danych osobowych w związku z prowadzonym Konkursem. 

Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w 

szczególności: komunikatu/informacji/notatki dystrybuowanej i publikowanej w mass mediach oraz 

przez instytucje administracji publicznej i inne podmioty współpracujące z CK Gdów, materiałów 

informacyjnych publikowanych na stronach internetowych, wystaw, działalności edukacyjnej i 

promocyjnej, wydawnictw okazjonalnych, folderów, poradników, ulotek, kalendarzy, wprowadzania 

do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, zwielokrotniania jakąkolwiek 

techniką, w tym m. in.: drukiem, analogowo, cyfrowo.  

Niniejsza zgoda obejmuje również zgodę na udostępnianie danych osobowych przedstawicielom 

Partnerów Konkursu uczestniczącym w pracach Komisji na potrzeby oceny prac i wyłonienia Laureatów 

Konkursu.  

Jestem świadoma/świadomy, że w każdym momencie mogę wycofać swoją zgodę. Ponadto mam 

świadomość, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej wycofaniem.  
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Oświadczam że:   

1) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy dziecka przez Organizatora, m. in. na publikację, a 
także prezentowanie,   

2) złożoną na Konkurs pracę dziecko wykonało osobiście i nie jest ona obciążone wadami prawnymi lub 
roszczeniami osób trzecich,  

3) z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi Konkursu Uczestnik nieodpłatnie, bez 
ograniczenia w czasie, przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do tej pracy w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1231, z późn. zm.), na wszystkich znanych na dzień przeniesienia prawa polach eksploatacji, w 
szczególności na:   
a) rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie, 

wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, w tym zamieszczanie w Internecie;   
b) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej dowolna techniką i w dowolnej liczbie egzemplarzy, 

na dowolnych nośnikach danych;   
c) przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej w tym w szczególności wprowadzanie pracy do 

pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi z wykorzystaniem 
Internetu;   

d) wydawanie i rozpowszechnianie we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, 
wydawniczych i innych  materiałach Organizatora;  

4) z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi Konkursu Uczestnik przenosi nieodpłatnie na 
Organizatora Konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy konkursowej oraz zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej.  

Oświadczam, że dobrowolnie podaję swoje i dziecka dane osobowe w powyżej wskazanych celach i wyrażam 
zgodę na ich przetwarzanie.  
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.   
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu organizowanego przez Centrum Kultury w Gdowie 
i w pełni go akceptuję w imieniu swoim i Uczestnika Konkursu, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym.   
Oświadczam, że w całości przeczytałem/am treść powyższej klauzuli informacyjnej i w pełni ją rozumiem.  

      
 
  

 
 (miejscowość, data)    (czytelny podpis rodzica  

 lub opiekuna prawnego)  
          

*niepotrzebne skreślić  
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych jest Centrum Kultury w Gdowie, 32-420 Gdów ul. Krakowska 398, tel. 12 251 43 67, 
sekretariat@ck.gdow.pl 

2. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni podmiot: PQ sp. z o.o. (kontakt listowny z Inspektorem na powyższy adres 
Administratora; kontakt e-mailowy: iod@ck.gdow.pl). 

3. Głównym celem przetwarzania jest organizacja, właściwe przeprowadzenie, rozliczenie, sporządzenia relacji z konkursu, 
promocja wydarzenia, a tym samym promocja gminy Gdów, zgodnie z obowiązującym regulaminem konkursu oraz 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dane będziemy przetwarzać również w celach archiwalnych. 

4. Dane przetwarzamy w interesie publicznym w związku z realizacją zadania publicznego. Od tego rodzaju przetwarzania 
służy możliwość wniesienia sprzeciwu. 

5. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych, zawsze można je sprostować, jeśli będziemy przetwarzać błędne 
dane lub gdy one się zmienią. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że 
przetwarzamy za dużo danych. 

6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane lub nie 
zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych. 

7. Pełna informacja na temat przetwarzania danych znajduje się w Regulaminie konkursu, który jest dostępny pod adresem 
e-mai: konkursy@ck.gdow.pl oraz na stronie internetowej: www.ck.gdow.pl. 

 
 


