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Organizatorem konkursu 
jest Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska  
w Białymstoku 
 

 

 

 

 
Organizacja konkursu dofinansowana 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Białymstoku 

 

 
Konkurs objęty 
Honorowym Patronatem 
Podlaskiego Kuratora 
Oświaty 

 

OŚWIADCZENIE 

o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska  

w Białymstoku – organizatora konkursu „Przyroda wokół mnie VII” 

 oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

Ja niżej podpisana/y  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, nr i seria dowodu osobistego) 

 

jako rodzic/opiekun prawny 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko dziecka – autora pracy zgłoszonej w konkursie „Przyroda wokół mnie VII”) 

 

uczęszczającego/uczęszczającej do  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa placówki szkolnej) 

 

 

niniejszym oświadczam, że:  

 

1. zapoznałam/em się z treścią Regulaminu konkursu „Przyroda wokół mnie VII” 

2. przysługują mi wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do pracy zgłoszonej w konkursie  

(w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych); 

3. prawa autorskie do złożonej w konkursie pracy przenoszę nieodpłatnie na Regionalną Dyrekcję 

Ochrony Środowiska w Białymstoku (zwaną dalej Organizatorem) z chwilą dostarczenia jej 

Organizatorowi. 

4. przeniesienie praw autorskich następuje na zasadach wyłączności i obejmuje prawo do 

korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, 

a w szczególności choć niewyłącznie do publikacji, w zakresie: 

a) utrwalania i zwielokrotniania pracy (jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, 

formatu i standardu na wszelkich nośnikach); 

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) rozpowszechniania pracy (publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 

oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym); 

d) publikacji m.in. w Internecie, ulotkach, broszurach, książkach, kalendarzach, plakatach; 

e) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;  

f) dokonywania adaptacji, zmian i/lub przeróbek pracy a także rozporządzania oraz 

korzystania z powstałych w ten sposób utworów zależnych na polach eksploatacji 

wymienionych w niniejszym Oświadczeniu; 



g) upoważnienia osób trzecich do korzystania z pracy w zakresie, o którym mowa w pkt. 4 

lit. a-f 

5. jednocześnie z przejściem praw autorskich, następuje nieodpłatne przeniesienie na Organizatora 

własności przedmiotu materialnego, w którym utrwalono prace konkursowe. 

6. wyrażam zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko, 

i wiek autora pracy, a także nazwa i adres placówki szkolnej, przy czym wyrażam również zgodę 

na korzystanie z pracy, w tym w szczególności jej publiczne udostępnianie anonimowo, w celach 

związanych z działalnością Organizatora. 

7. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych mojego dziecka  

na potrzeby działalności Organizatora (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 

1997 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy 

dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych 

danych oraz możliwości ich poprawiania. 

8. wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej konkursu. 

9. Organizatorowi przysługuje prawo do odrzucenia pracy: 

 co do której poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż zawarte w niej treści mogą stanowić 

naruszenie praw autorskich lub innych praw osobistych osób trzecich. 

 co do której uzna, iż zawiera treści sprzeczne z prawem, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z 

dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. 

 

 

 

 

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

            data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

 


