
Załącznik nr 1. do regulaminu konkursu plastycznego na projekt maskotki Szlaku Zabytków 

Techniki Województwa Śląskiego 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT MASKOTKI 

SZLAKU ZABYTKÓW TECHNIKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  

 

Zgłaszam udział pracy dziecka ………………..……………………………………………………… w „Konkursie 

plastycznym na projekt maskotki Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego”. Oświadczam, że 

poniższe dane są zgodne z prawdą. 

 

Prosimy wypełnić tabelę w sposób czytelny, drukowanymi literami.  

1. Imię i nazwisko uczestnika  

2. Wiek uczestnika  

3. Imię i nazwisko opiekuna 

prawnego uczestnika 

 

4. Dane korespondencyjne 

opiekuna prawnego 

Uczestnika: 

 

Adres: 

Adres e-mail: 

Numer telefonu: 

 

Akceptuję regulamin konkursu oraz zawarte w nim postanowienia. Tym samym zobowiązuje się do ich 

przestrzegania. 

…………………………………     ………………………………….………………….  

Miejscowość, data oraz czytelny podpis uczestnika konkursu  

 

…………………………………     ………………………………….………………….  

Miejscowość, data oraz czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika  konkursu  

 

 
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych 

osobowych mojego dziecka zawartych w załączonych dokumentach przez Muzeum Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu, w celu  realizacji zadania pn. „Konkurs plastyczny na projekt maskotki Szlaku 

Zabytków Techniki Województwa Śląskiego” w celach przeprowadzenia konkursu. 

 

…………………………………     ………………………………….………………….  

Miejscowość, data oraz czytelny podpis uczestnika konkursu  

 

……………………………………………..…………………     ………………………………….………………….  

Miejscowość, data oraz czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika  konkursu  
  



 

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH 
 

Oświadczam, że 

 

• posiadam wszelkie prawa autorskie do zgłoszonego przeze mnie dzieła - projektu; 

• projekt konkursowy nie narusza praw wyłącznych osób trzecich. Ponoszę pełną i wyłączną 

odpowiedzialność z tego tytułu; 

• nieodwołanie upoważniam Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu do wykonywania 

autorskich praw osobistych do projektu i zarzeka się wykonywania ich osobiście; 

 
 

Wyrażam zgodę w zakresie nieodpłatnego przeniesienia na Muzeum Górnictwa Węglowego w 

Zabrzu, mającego siedzibę przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu, 41-800, wpisanym do Rejestru 

Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem RIK - 12/13, posiadającym nr NIP: 6482768167; całości 

majątkowych praw autorskich do zgłoszonego w konkursie projektu 

……………………………………………………… (imię i nazwisko uczestnika konkursu) na następujących polach 

eksploatacji:  

a) w zakresie używania - wyłączne używanie i wykorzystanie projektu maskotki we wszelkiej 

działalności promocyjnej, informacyjnej, reklamowej, edukacyjnej i wydawniczej prowadzonej przez 

Organizatora i podmioty przez niego wskazane,  

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalania i zwielokrotniania projektu dowolną 

techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

w dowolnej liczbie egzemplarzy,  

c) w zakresie rozpowszechniania – rozpowszechniania w dowolnej liczbie egzemplarzy,  

w jakiejkolwiek formie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, bez ograniczeń czasowych, 

w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, w tym także w serwisach multimedialnych,  

d) w zakresie obrotu oryginałem projektu albo egzemplarzami, na których projekt utrwalono – 

wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy,  

e) w zakresie rozpowszechniania i upubliczniania projektu w sposób inny niż określony powyżej 

– dowolną techniką, w szczególności przez publiczne wykonanie, wyświetlenie, wystawianie, 

nadawanie, reemitowanie, odtworzenie, powielanie dowolną techniką, nieodpłatne dostarczenie 

egzemplarzy projektu, udzielenie zezwoleń na sublicencyjne i licencyjne korzystanie z projektu przez 

osoby trzecie, a także publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet,  

f) w zakresie korzystania z praw pokrewnych do projektu – wprowadzania zmian i poprawek 

do projektu,  

g) synchronizacji z innymi projektami,  

h) zamieszczania projektu w katalogach i informatorach, 

i) wykorzystania projektu do stworzenia ostatecznego projektu maskotki, w tym dokonywanie 

jego modyfikacji, zmian, uzupełnień w powyższym celu. 

 

 …………………………………     ………………………………….………………….  
Miejscowość, data oraz czytelny podpis uczestnika konkursu 

……………………………………………………………     ………………………………….………………….  



Miejscowość, data oraz czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika  konkursu  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych  

nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:  

1. Administratorem danych osobowych Pani / Pana oraz Pani / Pana Dziecka jest Muzeum 

Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu, 41-800, email: 

biuro@muzeumgornictwa.pl zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje 

przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczestnika konkursu: imię i nazwisko, data 

urodzenia, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu, oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej.  

2. Inspektorem danych osobowych Pani / Pana oraz Pani / Pana Dziecka u Administratora jest 

Marek Dmitriew, e-mail: iod@muzeumgornictwa.pl 

3. Dane osobowe Pani / Pana oraz Pani / Pana Dziecka będą przetwarzane w celu realizacji zadania 

pn. „Konkurs na projekt maskotki marki turystycznej Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego” 

w ramach przeprowadzenia konkursu 

4. Odbiorcą danych osobowych Pani / Pana oraz Pani / Pana Dziecka jest Muzeum Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze,  

email: biuro@muzeumgornictwa.pl.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pani / Pana oraz Pani / Pana Dziecka jest 

obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit.  

g, rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679), wynikający z: 4.1. Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. (m. in. art. 6,7,110,114-116, 

140).  

6. Posiada Pani / Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani / 

Pana oraz Pani / Pana Dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia 

skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana Dziecka nie będą wykorzystywane do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 ogólnego 

rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

8. Dane osobowe Pani / Pana oraz Pani / Pana Dziecka będą przechowywane w formie, która 

pozwala na zidentyfikowanie danych dotyczących ich przedmiotu przez czas nie dłuższy niż jest to 

konieczne do celów, dla których dane były gromadzone lub dla których są przetwarzane dalej. (art. 140 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dnia 17 grudnia 2013r.)  

z uwzględnieniem krajowych przepisów dot. archiwizacji dokumentów 

 

 …………………………………     ………………………………….………………….  
Miejscowość, data oraz czytelny podpis uczestnika konkursu 

…………………………………………………………………     ………………………………….………………….  

Miejscowość, data oraz czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika  konkursu  
 

  



 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku i wizerunku 

mojego dziecka w formie fotografii, nagrań wideo, w ramach sesji zrealizowanej na potrzeby 

dokumentacji wydarzeń związanych z Konkursem na projekt maskotki Szlaku Zabytków Techniki 

Województwa Śląskiego przeprowadzonym przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Zgoda 

obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć oraz nagrań na potrzeby 

dokumentacyjne i promocyjne Konkursu, zgodnie z obowiązującym prawem, włączając w to publikację 

w folderach promocyjnych, w gazetach, czasopismach, publikacjach elektronicznych, stronach 

internetowych, profilach społecznościowych, wystawach, konkursach, targach turystyki i innych 

wydarzeniach promocyjnych, ściankach ekspozycyjnych i tym podobnych.  

Działania te będą służyć wyłącznie promocji Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. 

Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania 

fotografii z moim wizerunkiem. Oświadczam, że w całości przeczytałem/-łam treść powyższej zgody  

i w pełni ją rozumiem.  

 

 

 …………………………………     ………………………………….………………….  
Miejscowość, data oraz czytelny podpis uczestnika konkursu 

 

…………………………………..………………………………     ………………………………….………………….  

Miejscowość, data oraz czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika  konkursu  
 

 


