
Załącznik nr 2 do Regulaminu - Dane do zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie oraz oświadczenia 
(wypełnia rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu)

*Niepotrzebne skreślić

1 Jestem rodzicem/opiekunem prawnym Uczestnika Konkursu *TAK/NIE
2 Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu 
3 Wiek i klasa Uczestnika Konkursu 
4 Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
5 Adres mailowy rodzica/opiekuna prawnego
6 Nazwa i adres Szkoły Uczestnika Konkursu

Przyjmuję do wiadomości i oświadczam, że:

1. Zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu „Konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt.
Spotkania ze sztuką”. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka w
związku z uczestnictwem w Konkursie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

Administratorem  danych  osobowych  jest  Fundacja  PGE.  Więcej  informacji  na  temat
przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem do konkursu można znaleźć w
załączniku nr 3 do Regulaminu - Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych.

3. Zapoznałem/-am się z treścią Informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych, która
stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 

4. Oświadczam,  że  mam  prawo  dysponować  danymi  osobowymi  Uczestnika  „Konkursu
plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. Spotkania ze sztuką. 

5. W przypadku przyznania nagrody mojemu dziecku, wyrażam zgodę na podanie informacji o
zwycięzcach  „Konkursu  plastycznego  dla  dzieci  i  młodzieży  pt.  Spotkania  ze  sztuką”  w
zakresie:  imię i  nazwisko Uczestnika Konkursu, wiek i  klasa Uczestnika Konkursu, nazwa i
adres szkoły Uczestnika Konkursu, w zewnętrznych materiałach promocyjnych opracowanych
przez Organizatora Konkursu oraz PGE Polską Grupę Energetyczną S.A., a także w mediach
wewnętrznych Organizatora Konkursu oraz PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.  

6. Wyrażam zgodę, stosownie do treści art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim  i  prawach  pokrewnych,  na  bezpłatne  rozpowszechnianie  wizerunku  mojego
dziecka, jako autora Pracy Konkursowej na czas trwania Konkursu oraz na okres do trzech lat,
licząc od dnia zakończenia Konkursu, w celu jego umieszczenia, na stronie intranetowej lub
innym medium  przeznaczonym dla Organizatora Konkursu, PGE Polskiej Grupy Energetycznej
S.A. i spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.



oraz w mediach zewnętrznych, w tym kanałach social mediowych Organizatora Konkursu i
PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz innych miejscach gdzie Prace Konkursowe będą
prezentowane.   

7. Wyrażam zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku osób,  których wizerunek jest
zawarty w pracy konkursowej  lub osób uprawnionych do ich reprezentacji,  stosownie do
treści art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
na czas trwania Konkursu oraz przez okres trzech lat licząc od dnia zakończenia Konkursu, w
celu  jego  umieszczenia  na  stronie  intranetowej  lub  innym  medium  przeznaczonym  dla
Organizatora, PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. i  Spółek wchodzących w skład Grupy
Kapitałowej  PGE  Polska  Grupa  Energetyczna  S.A.  oraz  w  mediach  zewnętrznych,  w  tym
kanałach social mediowych Organizatora Konkursu i PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.
oraz innych miejscach gdzie Prace Konkursowe będą prezentowane i oświadczam, że mam
prawo do zamieszczenia wizerunku osób trzecich w Pracy Konkursowej.  

8. Oświadczam,  że  Praca  Konkursowa  Uczestnika  stanowi  własną  interpretację  wybranego
dzieła sztuki  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach
pokrewnych,  Uczestnik  Konkursu  stworzył  ją  osobiście,  z  należytą  starannością,  według
najlepszej  wiedzy  i  umiejętności  i  posiadam  wszelkie  prawa  do  przeniesienia  praw  lub
udzielenia  licencji  w  zakresie  praw  autorskich  i  artystycznego  wykonania  do  Pracy
Konkursowej. 

9. Oświadczam, że z chwilą przekazania Pracy Konkursowej do Organizatora Konkursu, udzielam
nieodpłatnie Organizatorowi Konkursu, PGE Polskiej Grupie Energetycznej SA oraz spółkom
wchodzącym  w  skład  Grupy  Kapitałowej  PGE  Polska  Grupa  Energetyczna  S.A.,
nieograniczonej  pod  względem  terytorialnym  i  czasowym,  niewyłącznej  licencji  do
przedmiotowej Pracy Konkursowej,  a także zezwalam na wykonywanie praw zależnych do
Pracy Konkursowej oraz na korzystanie z artystycznego wykonania do Pracy Konkursowej na
wskazanych w Regulaminie polach eksploatacji. 

10. Oświadczam,  że  ponoszę  wszelką  odpowiedzialność  za  naruszenie  majątkowych  lub
osobistych praw autorskich lub praw pokrewnych w związku z przekazaną Organizatorowi
Pracą Konkursową. 

…………………………………………………...

                                                                                                                     czytelny podpis


