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Załącznik nr 1 do 
Regulaminu Konkursu 

ZGODY I OŚWIADCZENIA* 

Konkurs: „Rzeka – nauka płynąca z natury”     
 
Oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do pracy konkursowej 

Oświadczam, że przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do pracy konkursowej oraz nie 
naruszam praw autorskich i dóbr osobistych innych osób. Wyrażam zgodę na nieodpłatne 
wykorzystywanie, rozpowszechnianie pracy na stronie internetowej Organizatora oraz inne przypadki 
publicznego udostępniania i przetwarzania.  

 

……………………………………  
Data i podpis Uczestnika Konkursu 

 

   

Zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

Wyrażam/nie wyrażam zgody** na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska w 
związku z udziałem w Konkursie „Rzeka – nauka płynąca z natury” organizowanym przez „Pectore-Eco” 
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Powstańców Warszawy 1 lok. 1. w ramach działań 
Czasopisma „Wodne Sprawy” w informacjach o Konkursie oraz jego wynikach. 

 

……………………………………  
Data i podpis Uczestnika Konkursu 

 
 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z poniższą informacją: 
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej RODO, 
informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Pectore-Eco” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 
(44-100) przy ul. Powstańców Warszawy 1 lok. 1. 
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to jest  zgodę 
podmiotu danych. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadania związanego z: 
- zgłoszeniem pracy w Konkursie „Rzeka – nauka płynąca z natury” 
- przeprowadzeniem Konkursu „Rzeka – nauka płynąca z natury”. 
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie 
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odrębnych przepisów. 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 
wskazanych w § 3 ust. 6 Regulaminu Konkursu. 
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody na przetwarzanie 
danych osobowych należy wysłać informację o wycofaniu zgody na adres email: 
redakcja@wodnesprawy.pl. 
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie 
naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie 
„Rzeka – nauka płynąca z natury”.  
9. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się 
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 
 
……………………………………  
Data i podpis Uczestnika Konkursu 

 

 

OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku 

 Ja, niżej podpisana(-y) ……………………………………………, jako Uczestnik Konkursu „Rzeka – 
nauka płynąca z natury”, wyrażam/nie wyrażam** zgody na udostępnienie mojego wizerunku, w postaci 
zdjęcia lub filmu w celu umieszczenia go na stronie internetowej Organizatora Konkursu „Pectore-Eco” 
Sp. z o.o. w ramach działań czasopisma „Wodne Sprawy”: www.wodnesprawy.pl oraz w mediach 
społecznościowych Organizatora: FB, Instagram, TT. 
 
 
 
……………………………………  
Data i podpis Uczestnika Konkursu 

 
 
 
 
 


