KARTA ZGŁOSZENIOWA
uczestnictwa w Konkursie „Moje igrzyska olimpijskie”
*DANE SZKOŁY
nazwa

adres z kodem pocztowym
telefon
fax
E - mail
Imię i nazwisko nauczyciela
/opiekuna

*DANE AUTORA PRACY
imię i nazwisko
Klasa

Oświadczam, iż zapoznałem się osobiście, jak również zapoznałem Uczestnika z Regulaminem Konkursu „Moje
igrzyska olimpijskie” i akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Wyrażam zgodę na:
a) przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego podopiecznego – Uczestnika Konkursu,
w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych przez ORGANIZATORA w celach wyłaniania
zwycięzców Konkursu oraz przyznawania, wydawania, odbioru nagrody. Administratorem,
w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, bazy danych zawierającej moje dane
osobowe jest ORGANIZATOR,
b) opublikowanie przez ORGANIZATORA mojego imienia i nazwiska, życiorysu (biogramu) oraz imienia
i nazwiska, wizerunku oraz życiorysu (biogramu) mojego podopiecznego, jako uczestnika Konkursu
na stronie internetowej ORGANIZATORA, w biuletynie pokonkursowym i periodykach: Olimpionik
i Magazyn Olimpijski wydawanych przez ORGANIZATORA.
ORGANIZATOR zapewnia prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania oraz usunięcia.
Dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
Akceptuję, iż podanie moich danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez
ORGANIZATORA jest dobrowolne, lecz jego brak uniemożliwia udział w Konkursie.
Zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielam nieodpłatnie.
Przenoszę na rzecz PKOl prawa autorskie do Pracy na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania każdej Pracy oraz jej odwzorowania: – wytwarzanie, utrwalanie
i przechowywanie egzemplarzy Pracy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową, przetwarzania (chociażby częściowo) w każdej formie z użyciem wszelkich środków
technicznych w szczególności drukiem, techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową za pomocą jakiegokolwiek nośnika informacji oraz wprowadzania do pamięci komputera;
niezależnie od formatu, systemu lub standardu;
b) w zakresie obrotu oryginałami Prac albo egzemplarzami nośników, na których Pracy utrwalono –
wprowadzania do obrotu, sprzedaży, użyczenia lub najmu, udostępniania Pracy podmiotom trzecim na
dowolnych zasadach;
c) w zakresie rozpowszechniania Pracy lub jej odwzorowania w sposób inny niż określony w § 6.2 b) –
wielokrotnego wydawania, publikowania w dowolny sposób, publicznego wykonania, wystawienia,
wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Pracy
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
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do rozpowszechniania przez Internet (w szczególności przez pocztę elektroniczną, strony www
i serwery ftp, Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe), nadawania za pomocą fonii lub wizji,
w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym
systemie lub standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe.

……………………………………………………………..
Data i własnoręczny podpis rodzica (opiekuna prawnego)

……………………………………………………………..
Data i własnoręczny podpis dyrektora szkoły

………………………………………………………………...
Data i własnoręczny podpis nauczyciela/opiekuna

Pieczątka szkoły

*proszę wypełnić drukowanymi literami
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