
Załącznik nr 2

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na organizatora 
konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych

Ja niżej podpisany/a .......................................................………jako przedstawiciel 
                                  imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka ...................................................………., 
                                                                                                      imię i nazwisko uczestnika konkursu

będącego autorem pracy konkursowej  zgłoszonego przez 

szkołę: ...................................................................................................………………
                                pełna nazwa szkoły, którą reprezentuje uczestnik konkursu

………………………………………………………………………………………..
do konkursu  organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 w Braniewie, ul. Moniuszki 
22 a, 14-500 Braniewo dla uczniów szkół podstawowych miasta Braniewa, oświadczam, iż
jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie 
wskazanym w niniejszym oświadczeniu.
Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny autora przenoszę nieodpłatnie na 
Organizatora autorskie prawa majątkowe do dzieła.
 Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe w następujących formach
a) publiczne prezentowanie,
c) wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji.
Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora dzieła oświadczam, że dzieło 
jest autorstwa mojego dziecka i że w związku z jego wykonaniem  i przeniesieniem 
majątkowych praw autorskich nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.
Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922). Przetwarzane dane (imię i nazwisko, szkoła, praca konkursowa) mogą być 
publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora dzieła wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego dla potrzeb niezbędnych
dla realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych. Przetwarzane dane (imię i nazwisko, szkoła, praca konkursowa) mogą być 
publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

............................................ .........................................…………….
                           (data i podpis opiekuna prawnego autora pracy konkursowej)


