Załącznik nr 1

………………………………………………………..
miejscowość i data

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY
Zgoda na udział w konkursie
Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko autora pracy)
w XVI Powiatowym Konkursie Ekologicznym „Człowiek a środowisko”
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej.

zorganizowanym przez

Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko autora pracy: ...................................................................................................................
Nazwa szkoły i adres: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Klasa: ......................................
Oświadczam, że praca konkursowa jest wynikiem samodzielnej pracy autora. Autorowi przysługują
wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy konkursowej i nie są w żaden sposób
ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem XVI Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla
uczniów „Człowiek a środowisko” zorganizowanym przez Powiat Bielski i akceptuję jego warunki.
Oświadczam, że zgłoszona praca nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie
narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które
wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu.

..………………………………………………………………………
(czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego)

Załącznik nr 2

………………………………………………………..
miejscowość i data

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY NA
PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu, w celu zorganizowania
i przeprowadzenia przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej XVI Powiatowego Konkursu
Ekologicznego „Człowiek a środowisko”.
Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska, nazwy szkoły i klasy oraz
wizerunku autora pracy (imię i nazwisko) ………………..………..…………………………………………………………..……
we wszelkich publikacjach, prezentacjach multimedialnych, w Internecie i mediach w związku
z realizacją zadań publicznych z zakresu promocji powiatu.

..………………………………………………………………………
(czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Starosta Bielski - Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej,
z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
iod@powiat.bielsko.pl
Zebrane dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania
z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń
administratora danych.
Dostęp do danych mają podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz urzędu w zakresie
niezbędnym do ich realizacji oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie
przepisów prawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne – jednakże niezbędne do udziału w konkursie.
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania oraz prawo do odwołania
zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

