
Klauzula informacyjna  

dla konkursu plastycznego „Motyl na karuzeli”  

ZAZNACZ X  

□ Wyrażam zgodę na udział i akceptuję Regulamin konkursu plastycznego „Motyl na karuzeli” 

organizowanego przez Fundację „W Sercu Matki”.  

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich/mojego dziecka** zawartych w Karcie 

Zgłoszenia. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwi udział w konkursie. 

□ Wyrażam zgodę / □ Nie wyrażam zgody na wykorzystanie mojego wizerunku  

/wizerunku mojego dziecka**, na stronie internetowej, w folderach, informatorach, mediach          
społecznościowych Fundacji służących budowaniu pozytywnego wizerunku a także promocji         
bookletu, plakatów Facebooku i na stronie internetowej promującej płytę „Motyl na karuzeli”, jak i              
również na rozpowszechnianie poprzez utrwalanie, obróbkę, przetwarzanie, przekaz i powielanie na           
wszystkich znanych polach eksploatacji w tym określonych w art. 50 ustawy wyłącznie w celu              
promocji płyty, na podstawie art. 81 ust.1 i art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawie autorski i                    
prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz.1191,1293 z poźn. zm.).  

□ Oświadczam, jako uprawniony autor /przedstawiciel ustawowy autora**, że przenoszę  

nieodpłatnie na Fundacje „W Sercu Matki”, autorskie prawa majątkowe do utworu, a także prawa              
zależne na następujących polach eksploatacji: a) rozpowszechnianie, przystosowanie, publikowanie         
pracy i jej zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką i dowolnym celu, b) publiczne wystawianie pracy i jej               
wykorzystanie w środkach masowego przekazu przez Fundacje - prasa, Internet, telewizja,           
wydawnictwa etc., c) wykorzystanie we wskazanym wyżej zakresie nadesłanej pracy przez podmioty            
współpracujące z Fundacją. Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi            
przechodzą na Fundacje w momencie podpisania niniejszej klauzuli informacyjnej. Niniejsza zgoda nie            
jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.  

1. Administratorem Pana/Pani danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,           
udostępnianie wizerunku i oświadczeniu nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw        

majątkowych jest Fundacja „W Sercu Matki” reprezentowana przez Prezes Zarządu z siedzibą w             

Warszawie przy ul. Przy Bażantarni 3, 02-793 Warszawa tel:789-455-823, e-mail          

info@fundacjawsercumatki.pl .  

2. Fundacja „W Sercu Matki” jak administrator danych osobowych gromadzi i przetwarza Pana/Pani             

dziecka dane celem udziału w działaniach organizowanych przez Fundację w ramach konkursu            
plastycznego „Motyl na karuzeli” zgodnie z Regulaminem i Rozporządzeniem 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) z dnia 27 kwietnia             
2016 r. (Dz.Urz. UE.L.Nr 119).  

3. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych 



osobowych odbywało się zgodnie z rozporządzeniem. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział Panu/Pani dziecku w 

konkursie plastycznym „Motyl na karuzeli”.  

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie           
niezbędnym do osiągniecia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach           
Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą        
przekazania/ powierzenia danych są szczególne przepisy prawa lub właściwe skonstruowane,          
zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.  

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani, z wyjątkami 
zastrzeżonymi przepisami prawa następujące uprawnienia:  

- dostępu do danych osobowych jej dotyczących,  

- żądania jej sprostowania,  

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu             
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej            
cofnięciem.  

8. Z powyższych uprawnień można skorzystać pisząc na adres fundacji lub drogą elektroniczną 
kierując korespondencje na adres: info@fundacjawsercumatki.pl .  

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00- 193 Warszawa).  

10.Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

11.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, a po zakończeniu przez okres 

wynikający z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres przedawnienia 

ewentualnych roszczeń.  

………………………………….……………..  

…………………………………………………………  

Imię i nazwisko uczestnika konkursu Podpis rodzica/ prawnego opiekuna**  

Data:................................................ 

** niepotrzebne skreślić 


