„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA W KONKURSIE
„OCHRONA ŚRODOWISKA – NASZĄ WSPÓLNĄ ASPIRACJĄ” /
„ENVIRONMENTAL PROTECTION - OUR COMMON ASPIRATION”
Dane osobowe
Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
Adres
Nazwa szkoły i Klasa
Telefon kontaktowy
E - mail
Tytuł filmu

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu na film promujący postawy proekologiczne
„OCHRONA ŚRODOWISKA – NASZĄ WSPÓLNĄ ASPIRACJĄ” / „ENVIRONMENTAL
PROTECTION - OUR COMMON ASPIRATION” i akceptuję jego treść.
Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do filmu i przenoszę je na Organizatora
w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym
uwzględnieniem konieczności dostosowania filmu do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przed
jego publikacją.
Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2019 roku, poz. 1231 z późn. zm.), w
tym w szczególności w zakresie wykorzystania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania,
udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i
reklamowych,
bez
względu
na
sposób
ich
zwielokrotniania
i wprowadzania do obrotu.

……………………………
Miejscowość, data

………………………………………
Podpis uczestnika

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE
„OCHRONA ŚRODOWISKA – NASZĄ WSPÓLNĄ ASPIRACJĄ” /
„ENVIRONMENTAL PROTECTION - OUR COMMON ASPIRATION”

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu na film promujący postawy
proekologiczne „Ochrona Środowiska – Naszą Wspólną Aspiracją” / „Environmental Protection - Our
Common Aspiration” i akceptuję jego treść.
2. Wyrażam
zgodę/
nie
wyrażam
zgody
na
udział
mojego
dziecka
………………………………………………………………………………………………
w Konkursie.
3. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na utrwalanie wizerunku mojego dziecka podczas
poszczególnych etapów konkursu oraz publikowania zdjęć na stronach internetowych
Organizatorów, w celu promowania i relacjonowania przebiegu Konkursu.
4. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na publikację wyników mojego dziecka uzyskanych w
poszczególnych etapach Konkursu w ramach działań promocyjnych Organizatorów na stronach
Organizatorów.
5. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na przeniesienie praw autorskich mojego dziecka na
Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze
szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania filmu do wymogów, jakie muszą zostać
spełnione przed jego publikacją.
6. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na przeniesienie nieodpłatnie autorskich praw majątkowych
mojego
dziecka
na
rzecz
Organizatora
bez
ograniczeń
czasowych
i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2019 roku, poz. 1231 z późn. zm.), w tym w
szczególności w zakresie wykorzystania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania
na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i
reklamowych,
bez
względu
na
sposób
ich
zwielokrotniania
i wprowadzania do obrotu.
7. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych
osobowych i wyrażam/nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka.

……………………………

………………………………………

Miejscowość, data

Podpis Rodzica / Opiekuna Prawnego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Klauzula informacyjna RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” z siedzibą 44-350 Gorzyce,
ul. Raciborska 27, dalej ADMINISTRATOR. Z Administratorem można się kontaktować
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: j.w. lub drogą e-mailową pod adresem:
biuro@morawskie-wrota.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
pod adresem mailowym: iod@morawskie-wrota.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia 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), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
4. Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji projektu współpracy oraz promocji
uczestniczących w projekcie w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w
zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz
prowadzenia monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie
przepisów prawa.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat od dnia zakończenia
realizacji programu.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem
możliwości udziału w projekcie.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

