Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego „Polskie krajobrazy”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisana/-y wyrażam, zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., tzw. RODO, wyraźną i dobrowolną zgodę
na przetwarzanie i zbieranie danych osobowych zawartych w opisie pracy konkursowej przez
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny Komisję Środowiskową w celu
i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu poprzez publikację zwycięskich prac, danych
laureatów, tj. imienia, nazwiska i miejscowości, oraz ich wizerunku na stronie internetowej
i portalach społecznościowych Organizatorów, a także w czasopismach i w innych wydawnictwach
oraz na wystawach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Katowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, wyłącznie w celu informowania o przeprowadzonym konkursie oraz jego
rezultatach.
Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 6
RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, a zapytanie o zgodę zostało
mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie. Zostałam/-em również poinformowana/-y o tym,
że dane zbierane są przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w celu realizacji
konkursu, o dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania, oraz że dane te
nie będą udostępniane innym podmiotom, a także przysługuje mi możliwość wycofania zgody
w dowolnym momencie.

....................................................................................
miejsce i data

.......................................................................................
podpis uczestnika
i/lub przedstawiciela ustawowego uczestnika

Oświadczenie dotyczące praw autorskich
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem konkursu, akceptuję go i zobowiązuję się
do jego przestrzegania oraz oświadczam, że praca konkursowa nie narusza praw autorskich osób
trzecich. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do pracy
zgłoszonej na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Polskie krajobrazy”
na rzecz Zarządu Głównego PTTK – Komisji Środowiskowej na wszystkich znanych polach
eksploatacji, w szczególności do jego wykorzystania, komunikowania, powielania druku
w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych
formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, a także prezentowania prac podczas
wystawy pokonkursowej organizowanej w celu popularyzacji polskich krajobrazów. Wyłączone jest
natomiast jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie pracy przez Organizatorów.
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