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Załącznik nr 1 do Regulaminu  
 
 

ZGODA NA UDZIAŁ  W KONKURSIE 
 

IV Konkurs Programowania w Scratchu 
(poniższe dane proszę uzupełnić komputerowo) 

 
  Potwierdzam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………..…… (imię 

i nazwisko) w IV Konkursie Programowania w Scratchu 

 

INFORMACJE O PROGRAMIE: 

Nazwa pliku: ………………………………………………………… 

Opis programu: ………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
__________________________  _________________________ 
Miejscowość i data  podpis opiekuna prawnego 
 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 
Oświadczam, iż wyrażam zgodęna nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie 
wizerunku  

________________________________________ 
(imię i nazwisko uczestnika) 

 
utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, z przeprowadzenia IV Konkursu Programowania w  

Scratchu przez organizatora Konkursu: Szkoła Podstawowa nr 71 we Wrocławiu. 

Niniejsza zgoda obejmuje publikację zdjęć na stronach www Organizatora. 

Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie na piśmie wniosku 

do Organizatora. Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Cofnięcie zgody nie wpływa 

na legalność działań podjętych przed cofnięciem zgody. 

 
________________________________ 
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
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Klauzula informacyjna 
Administratorem danych osobowych uczestników IV Konkursu Programowania w Scratchu 
(dalej: Konkurs) jest Szkoła Podstawowa nr 71 we Wrocławiu, ul. Podwale 57, 50-039 
Wrocław. 
 
Inspektor ochrony danych - CORE Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 
ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub 
tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl. 
 
Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych 
w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego regulaminu, a w przypadku finalistów 
i laureatów, w celu wydania nagród.  Ponadto dla uczestników, dla których została wyrażona 
zgoda na publikację wizerunku, dane te będą przetwarzane w celu promocji Konkursu oraz 
jego Organizatora.   
 
Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez okres 
trwania Konkursu, a następnie w celach archiwalnych, zgodnie z regulacjami ustawy 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane w postaci wizerunku przetwarzane na 
potrzeby promocji Konkursu oraz jego Organizatora będą przetwarzane przez czas swojej 
przydatności dla realizowanego celu, chyba że uczestnik wcześniej wycofa swoją zgodę na 
takie dalsze przetwarzanie. 
 
Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  
 
Uczestnik ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego 
danych przez Organizatora.  
 
Wszystkie swoje powyższe prawa uczestnik może wykonać pisząc na adres: Szkoła 
Podstawowa nr 71 we Wrocławiu, ul. Podwale 57, 50-039 Wrocław  lub mailowo na 
inspektor@coreconsulting.pl lub tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl. 
 
Ponadto każdy uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna, iż przetwarzanie jego danych 
osobowych narusza regulacje w obszarze ochrony danych osobowych.  
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OŚWIADCZENIE 

O PRAWACH AUTORSKICH 

 

 Na podstawie art., 52 ust. 1, art. 67 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2018 r., poz. 1191) nieodpłatnie 

przekazuję Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu (Gmina Wrocław) własność 

egzemplarza sporządzonej przeze mnie samodzielnie pracy pod tytułem 

„……………………………..………..…” oraz udzielam Szkole Podstawowej nr 71 we 

Wrocławiu” (Gmina Wrocław) nieodpłatnie i bezterminowo, nieodwołalnej  licencji na 

obszarze terytorium wszystkich państw na świecie, z uwzględnieniem ponadgranicznego 

charakteru Internetu, na wymienionych poniżej polach eksploatacji: 

a) utrwalanie, powielanie oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub 

części, dowolną techniką i w dowolnej formie, na dowolnym nośniku (w tym: 

wprowadzanie do pamięci komputera i innych urządzeń mobilnych) – w celu 

rozpowszechniania w Internecie; 

b) przystosowanie lub wprowadzanie zmian w treści (w tym przez osoby trzecie); 

c) wprowadzanie do obrotu – wyłącznie w celu rozpowszechniania w Internecie; 

d) rozpowszechnianie lub publikowanie w Internecie (w tym publiczne 

udostępnianie, rozpowszechnianie na stronach internetowych i portalach 

społecznościowych Spółki np. Facebook i inne);  

e) wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie opracowań, w tym przeróbek; 

f) publicznewystawienie, wyświetlenie, odtworzenie w ramach zakresu działalności 

organizatora. 

Wyrażam zgodę na zmianę formatu dokumentu, w jakim pierwotnie została zapisana moja 

praca. Potwierdzam, że nie przysługuje mi prawo wypowiedzenia umowy licencji.  

 

 

…………………………………………………… 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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