
    Znak sprawy: 

Oświadczenie 

 

 
Imię dziecka:……………………………………… 

Nazwisko dziecka:………………………………… 

Numer telefonu kontaktowego do rodziców/opiekunów………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w konkursie Drzewo Recenzji organizowanym przez 

Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w  Krakowie i  Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich -  

Oddział  w Krakowie. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego 

warunki. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że: 

1. Administratorem danych osobowych konkursu jest: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. 

Rajska 1, 31-124 Kraków. WBP w Krakowie udostępnia na podstawie umowy powierzenia Towarzystwu 

Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich – Oddział w Krakowie z siedzibą I Liceum Ogólnokształcące, 

Plac na Groblach 9, 31-101 Kraków, współorganizatorowi konkursu, dane osobowe laureatów na 

potrzeby związane z konkursem. 

2. Podanie danych jest dobrowolne. Nie przewiduje się przekazywania danych za wyjątkiem, o którym 

mowa powyżej. 

3. Przysługuje mi prawo do wglądu do danych mojego dziecka i żądania ich poprawienia. 

 

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na udzielenie Organizatorom nieodpłatnej, bezterminowej i 

nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie pracy konkursowej na stronach internetowych 

Organizatorów, powielanie pracy każdą dostępną techniką i na wykorzystanie jej na wszystkich polach 

eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne, w szczególności w 

materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem oraz w innych publikacjach związanych 

z działalnością Organizatorów. Udzielana licencja obejmuje prawo do wykonywania zależnego prawa 

autorskiego. Z chwilą dostarczenia pracy konkursowej do Organizatorów Konkursu WBP w Krakowie i 

TNBSP – Oddział w Krakowie,  mają prawo własności do przysłanych materiałów. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów konkursu danych osobowych  

....................................................................................................................................................(imię i nazwisko  

autora pracy konkursowej)  zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 

z 2014 r. Nr 1182, poz. 1662)., na potrzeby organizacji i promocji Konkursu. Jednocześnie wyrażam zgodę na 

opublikowanie wizerunku mojego dziecka w publikacjach Organizatorów, na stronach internetowych 

www.rajska.info, www.tnbsp.malopolska.pl i  mediach. 

 

        

 

…………………………………………........ 

       Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

 

 

http://www.rajska.info/
http://www.tnbsp.malopolska.pl/

