
Imię i nazwisko autora pracy: ...........................................................................................................................................................................................................................

Tytuł: __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wiek i klasa autora: ...................................................

Nazwa i adres (numer telefonu, e-mail) szkoły kierującej pracę na konkurs

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu, e-mail

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie twórczość jest mojego autorstwa oraz nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy  z  dnia

04.02.1994  r.o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  (Dz.  U.  1994,  nr24, poz.83) oraz dóbr osobistych chronionych  prawem. 

 Zapoznałem/am  się  i  respektuję  Regulamin  wojewódzkiego konkursu plastycznego "Mazowieckie DziWOWisko - Przygoda z wycinanką"

/ w imieniu osoby niepełnoletniej podpisuje opiekun prawny.

.........................................................

(podpis opiekuna prawnego)

Załącznik nr 2 do Regulaminu
- metryczka do umieszczenia z tyłu pracy (I etap) oraz zgoda na przetwarzanie danych

osobowych w ogólnopolskim  konkursie plastycznym
„Ogólnopolska przygoda z wycinanką - DziWOWisko"

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

.............................................................................................................................

(imię i nazwisko/obojga rodziców/opiekunów prawnych)

Niniejszym oświadczam, że:

- zgodnie z ustawą z dnia 25 maja 018 r. o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.U.  z  2018  r.  poz.  1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych

mojego dziecka przez Niepubliczną Szkołę Podstawową „Inspiracja” w Warszawie w związku z realizacją wojewódzkiego konkursu plastycznego

"Ogólnopolska przygoda z wycinanką - DziWOWisko".  Administratorem   danych   jest   NSP „Inspiracja” z siedzibą przy ul Mehoffera 90 w

Warszawie.

.............................................................................................................................

(data i podpis opiekunów prawnych)

- wyrażam zgodę na rejestrowanie oraz wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Niepubliczną Szkołę Podstawową „Inspiracja” w Warszawie

do promowania działań związanych z realizacją wojewódzkiego konkursu plastycznego "Mazowieckie DziWOWisko - Przygoda z wycinanką" poprzez

upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr. 90,

poz. 631, z poźn. zm) z uroczystości wręczenia nagród laureatom w/w Konkursu.

.............................................................................................................................

(data i podpis opiekunów prawnych)
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