
Załącznik nr 1 do REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO 

“ Wieża wiertnicza” 

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

„Wieża wiertnicza” 

 

Imię i nazwisko dziecka / autora: ……………….…………………………………  

Klasa: ……………………….  

Nazwa szkoły i adres: ………………………………………………………………  

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

 

Ja, niżej podpisany/a, ………………………………………………………………….., jako rodzic/ przedstawiciel ustawowy 

dziecka wymienionego powyżej oświadczam że :   

1) zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem konkursu plastycznego „Wieża wiertnicza” dla uczniów szkół 

podstawowych organizowanym przez Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG S.A. przy współudziale Urzędu 

Miejskiego Śmigla i wyrażam zgodę na udział w/wym. dziecka w tym konkursie,  

2) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy dziecka przez organizatora lub PGNiG OGiE w dowolnie 

określonym zakresie (m. in. publikacja, prezentowanie na wystawach, etc.)   

3) złożoną pracę dziecko wykonało osobiście i przysługują dziecku prawa majątkowe i osobiste do złożonej pracy,  

4) z chwilą przekazania pracy organizatorowi konkursu, w imieniu dziecka nieodpłatnie, bez ograniczenia w czasie 

przenoszę na organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy złożonej w konkursie, w rozumieniu ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych na następujących polach eksploatacji: a) 

rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie, wystawianie, 

wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie; b) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej dowolną 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) przenoszę nieodpłatnie na organizatora konkursu 

wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej.  

5) zapoznałem/zapoznałam się z poniższą klauzulą informacyjną.  

 

 

 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego   ……………………………………………..  

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego 

oraz dziecka: 

1) Administratorem danych osobowych jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna 

(PGNiG) z siedzibą w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa. 

2) Kontakt z PGNiG jest możliwy poprzez adres Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. Oddział 

Geologii i Eksploatacji, ul. Kasprzaka 25a, 01-224 Warszawa. 

3) PGNiG wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail 

iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.  

4) Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) przeprowadzenia konkursu „Wieża wiertnicza” (Konkurs). Podstawą prawną przetwarzania danych jest 

prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych 

osobowych 2016/679 – RODO); prawnie uzasadniony interes PGNiG polega na przeprowadzeniu 

i rozstrzygnięciu Konkursu, na zasadach wskazanych w regulaminie; 

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG – 

podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f 

RODO), prawnie uzasadnionym interesem PGNiG jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony 

przed roszczeniami. 

5) Dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom 

świadczącym na rzecz PGNiG usługi niezbędne do przeprowadzenia Konkursu lub zaangażowanym w 

przeprowadzenie Konkursu, w tym Gminie Śmigiel, a w stosowanych przypadkach także podmiotom 

uzyskującym dostęp do danych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe z zakresie 

imienia i nazwiska laureata Konkursu będą ujawniane w związku z publikacją wyników 

Konkursu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Śmigla oraz na prowadzonym przez nią 

profilu Facebook, a także w ramach ewentualnej wystawy, na zasadach wskazanych w 

regulaminie Konkursu.  

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, 

w tym zorganizowania ewentualnej wystawy po zakończonym Konkursie, jednakże nie dłużej niż przez 

okres 12 miesięcy od daty podania do publicznej wiadomości wyników Konkursu. Okres przetwarzania 

może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych 

osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed 

takimi roszczeniami przez PGNiG.  

7) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

8) Osobie, której dane dotyczą także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9) Osobie, której dane dotyczą przysługuje ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych dla celów wskazanych w pkt 4a) i b) z przyczyn związanych z Jej szczególną sytuacją.  

10) Podanie danych osobowych jest wymagane przez PGNiG w celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w Konkursie. 

 

 

 

 


