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ZAŁĄCZNIK NR 1 

do Regulaminu Konkursu na zadania do gry miejskiej 

 

___________________________________________ 
Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie 

 

___________________________________________ 
Adres autora/osoby składającej oświadczenie 

 

___________________________________________ 
Nazwa szkoły, do której uczęszcza uczeń 

 

___________________________________________ 
Tytuł pracy konkursowej 

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich 

na Organizatora Konkursu 

oraz przetwarzaniu danych osobowych 

Przeniesienie praw autorskich 

Ja niżej podpisany/a 

__________________________________________________________________________________ 

(czytelnie imię i nazwisko wypełniającego oświadczenie) 

jako autor pracy konkursowej (artykułu)/przedstawiciel ustawowy* mojego dziecka/podopiecznego* 

będącego autorem pracy konkursowej (artykułu) 

__________________________________________________________________________________ 

(czytelnie imię i nazwisko dziecka/podopiecznego, będącego autorem pracy) 

dalej określanej jako „utwór”, zgłoszonej do konkursu „Przestrzeń miejska/regionu ― skarbnicą 

edukacji, pamięci i przygody” organizowanego przez Centrum Europejskie Natolin (zwanego 

Organizatorem), oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich 

do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. 

Przenoszę nieodpłatnie na Organizatora — Centrum Europejskie Natolin, ul. Nowoursynowska 84, 

02–797 Warszawa — autorskie prawa majątkowe do utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do 

opracowania utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, połączenie z go z innym 

utworem, a Organizator Konkursu oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do utworu. 

Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora 

w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego 

w czasie wykorzystania i rozporządzania utworem, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie 

z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. 

Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji: 
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a) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów z zastosowaniem technik 

poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach 

optoelektrycznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych; 

b) wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy utworu, najem lub użyczenie oryginału albo 

egzemplarzy, na których utrwalono utwór bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych 

i czasowych, bez względu na przeznaczenie; 

c) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach 

informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach 

społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter) w taki sposób, aby dostęp do utworów przez 

osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie; 

d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie; 

e)  wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy. 

Zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie 

wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie 

zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu. 

Upoważniam ponadto Organizatora do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu 

zgłoszonego do Konkursu utworu (scenariusza zadań) oraz przeprowadzenia nadzoru autorskiego 

przed rozpowszechnieniem tego utworu. 

Upoważniam również do wykonywania nadzoru autorskiego i anonimowego rozpowszechniania 

utworu. 

Oświadczam ponadto, że utwór jest mojego autorstwa /autorstwa mojego dziecka/podopiecznego* 

i, że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw 

zależnych na Organizatora, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. 

Przetwarzanie danych osobowych** 

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 

2016/679 z   27   kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w   związku   z prze-

twarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchyle-

nia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: 

a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Fundacja Centrum Europejskie Natolin z sie-

dzibą przy ul. Nowoursynowskiej 84, 02-797 Warszawa.  

b. Dane osobowe będą przetwarzane w jednym bądź kliku poniższych celach:  

a. udział w konkursie i przedłożenie pracy konkursowej, zgłoszenie udziału w turnieju debat, ocena 

prac konkursowych i debat przez komisje konkursowe w ramach realizacji projektu Regionalny Ośro-

dek Dialogu i Edukacji Historycznej, w tym dla powiązanych czynności kontrolnych i audytorskich pro-

jektu prowadzonych przez podmioty zewnętrzne współfinansujące projekt po zakończeniu projektu 

(art. 6 ust. 1 a) - c) RODO) 

b. ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

c. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i warunkuje możliwość złożenia pracy konkursowej 

lub udział w turnieju debat.  

d. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych,  prawo  do  ich spro-

stowania,  usunięcia,  jak  również  prawo  do  ograniczenia  ich  przetwarzania/  prawo  do cofnię-
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cia  zgody,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych.  

e. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynno-

ści, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające): np. operatorzy 

systemów informatycznych, firmy audytorskie, komisje oceniające, inne podmioty uprawnione na pod-

stawie przepisów prawa. 

f. Pani/Pana  dane  osobowe  mogą być przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą 

profilowane. 

g. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w 

ust. 2 lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów 

prawa. 

h. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

i. Wszelkie wnioski lub zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy wysyłać na 

adres e-mail: 

ado@natolin.edu.pl 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację CEN. 

______________________________________ 

Data i podpis autora/przedstawiciela 

ustawowego autora utworu* 

* Niepotrzebne skreślić 

** Zakreślić odpowiednie pole 


