
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W KONKURSIE W PRZYPADKU OSOBY 
NIELETNIEJ LUB NIEPOSIADAJACEJ PEŁNEJ ZDOLNOŚCI DO CZYNNOSCI PRAWNYCH: 
 

W przypadku osoby nieletniej lub nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, 
jako rodzic/opiekun prawny wyżej wskazanej (-ego) wyrażam zgodę na:  
-uczestnictwo podopiecznego w konkursie filmowym na najciekawszy film o tematyce ochrony 
bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym; 
- przeniesienie przez podopiecznego autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej 
oraz praw do wykorzystania wizerunku zgodnie z postanowienia Regulaminu i poniższym 
oświadczeniem; 
- przetwarzanie danych osobowych podopiecznego zgodnie z regulaminem i poniższym 
oświadczeniem; 
- ewentualny odbiór przez podopiecznego nagrody.  
 
 
 
___________________________________   ______________________ 
(Dane rodzica/opiekuna: Imię, nazwisko, PESEL)    (Data i podpis) 
 
 
 
 
 
_______________________________________________    _____________________________ 
(miejscowość i data)       (Podpis uczestnika) 

 
 
OŚWIADCZENIE WSPÓŁAUTORA FILMU DOTYCZĄCE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie 

zgłoszeniowej przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. 

Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa, wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, 

i wszystkich czynności z tym związanych oraz w odniesieniu do nagrodzonych w Konkursie Prac – w 

celu promocji działalności statutowej Administratora oraz idei celów Konkursu, zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).  

 

___________________________________________ _________________________________________________ 

        (miejscowość i data) podpis Uczestnika (lub jego rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE PRAW AUTORSKICH: 

1. Ja, niżej podpisany, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
oświadczam, że  

                   (imię i nazwisko autora – posiadacza praw autorskich) 

jestem współautorem pracy konkursowej o tytule: 

…………………………………………………………………………………………………………...…………………………….………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………...…………………………….………………………………………………… 

i przysługują mi do  niej autorskie prawa osobiste i majątkowe oraz akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu. 

2. Ponadto, oświadczam, że ta praca konkursowa nie została dotychczas opublikowana w całości oraz że nie narusza w żaden 
sposób praw osób trzecich i takie prawa nie będą naruszone poprzez zgłoszenie jej do Konkursu. Ponadto, w okresie trwania 
Konkursu, nie będę podejmował żadnych działań zmierzających do opublikowania jej, bądź jej fragmentów przez inny podmiot 
bez zgody FDPA ani w jakikolwiek sposób rozporządzał swoimi prawami autorskimi do utworu. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, udzielam FDPA do pracy konkursowej nieodpłatnej i niewyłącznej licencji bez ograniczeń 
terytorialnych na okres trwania konkursu oraz na okres 5 lat po jego zakończeniu na następujących polach eksploatacji: 
a) Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub 
czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie; 
b) Wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; 
obejmuje to również nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych 
środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do 
wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania 
nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na 
nośnikach dźwięku i/lub obrazu; 
c) Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w 
dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej, oraz Internecie, wprowadzanie do obrotu, 
rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. 
Licencja obejmuje także prawo do korzystania z pracy w całości lub wybranej części oraz prawa zależne, w tym w szczególności 
prawo do wprowadzania zmian oraz prawo do powierzenia utrwalania lub zwielokrotniania i publikowania prac osobom 
trzecim.  

4. W przypadku nagrodzenia mojej Pracy Konkursowej zgodnie z § 8 Regulaminu Konkursu, na podstawie przepisu art. 921 § 3 
ustawy Kodeks cywilny, przenoszę na Organizatora Konkursu z chwilą wydania Nagrody,  autorskie prawa majątkowe do 
nagrodzonej w Konkursie Pracy Konkursowej, nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji 
i w sposób wskazany w ust. 3 powyżej.  

5.  Wyrażam zgodę na nieodpłatne opublikowanie w ramach udzielonej licencji mojego wizerunku znajdującego się w pracy     
           konkursowej. 
6.  Oświadczam również, że posiadam taką zgodę lub że zgoda taka nie jest wymagana zgodnie z przepisami prawa, od osób  
           trzecich, których wizerunek znajduje się na pracy konkursowej. 
7.  Wraz z udzieleniem licencji lub przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej zgodnie z niniejszym  
            Oświadczeniem,  przenoszę na Organizatora Konkursu własność nośnika elektronicznego nas którym utrwaliłem przekazaną   
            Organizatorowi Konkursu Pracę Konkursową w wersji elektronicznej.  
 

_____________________________________________ _______________________________________ 

        (miejscowość i data)               Podpis posiadacza praw autorskich (autora)  

              lub jego rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwane dalej: „RODO” informujemy, że: 

1) że Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana na karcie zgłoszeniowej Konkursu 

filmowego na najciekawszy film o tematyce ochrony bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym  zwanego dalej 

„Konkursem”, jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Gombrowicza 19, 01-682 

Warszawa, NIP: 1130013295, REGON: 001387892, KRS: 0000143832, (zwana dalej: „Administratorem”). 

2) Administrator wyznaczył u siebie Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować  pod adresem e-mail: 

iodo@fdpa.org.pl lub  pod nr tel. 531829523 lub listownie na adres Administratora; 

3) Pani/Pana dane osobowe podawane na karcie zgłoszeniowej do Konkursu (imię i nazwisko, adres do korespondencji , nr 

telefonu, e-mail, wiek, dane szkoły do której uczestnik uczęszcza) przetwarzane będą przez Administratora: 

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. w oparciu o Pani/Pana zgodę w celu przeprowadzenia Konkursu i wszystkich 

czynności z tym związanych oraz w odniesieniu do nagrodzonych w Konkursie Prac w celu promocji działalności statutowej 

Administratora oraz idei i celów Konkursu, 

b) na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO tj. w oparciu o prawnie uzasadniony interes  Administratora w celu dochodzenia 

roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z Konkursu i zgłoszonych do niego prac. 

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora obsługę 

Konkursu – np. kancelaria prawna, firma księgowa. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

  a) do czasu odwołania przez Panią/Pana udzielonej zgody, jednakże nie dłużej aniżeli do upływu okresu niezbędnego do 

rozstrzygnięcia Konkursu, zakończenia procedur reklamacyjnych i wręczenia nagrody,  

b) przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, 

 c) przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.  

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo, zgodnie i na zasadach 

obowiązujących w RODO, do: 

 żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

 żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

 żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 

 żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

 przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać poprzez kontakt e-mailowy, telefoniczny lub listowny pod adresami 

wskazanymi w pkt 2) powyżej. 

7) Administrator  nie zamierza przekazywać  Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu; 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3).a) powyżej jest dobrowolne a ich niepodanie, 

usunięcie lub cofnięcie zgody, spowoduje brak możliwości uczestnictwa przez Panią/Pana w Konkursie. 

Potwierdzam otrzymanie w/w informacji dot. danych osobowych: 

 

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 

(miejscowość i data) Podpis posiadacza praw autorskich (autora)  

lub jego rodzica/opiekuna prawnego) 

 


