
OŚWIADCZENIA 

Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do pracy zgłoszonej na Konkurs plastyczny 

,,Zgrany duet – Święty Mikołaj i Mrówka”, organizowany przez Market Mrówka  

w Tarnobrzegu (P.H.U. AUTORAK). Oświadczam, że zapoznałem/-ałam się z Regulaminem 

Konkursu, akceptuję go, zobowiązuję się do przestrzegania oraz oświadczam, iż praca na konkurs 

stworzona jest przeze moje dziecko/podopiecznego samodzielnie i nie narusza praw autorskich osób 

trzecich. 

 

…………………………….    ……………………………… 

data              podpis 

 

Ponadto, wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora zdjęć, na których 

znajduje się wizerunek mojego dziecka/podopiecznego do celów promocyjnych, z wyłączeniem 

komercyjnych. 

Administratorem danych osobowych jest PHU Autorak Arkadiusz Rak, ul. Sikorskiego 86, 39-400 

Tarnobrzeg. Podanie powyższych danych jest dobrowolnie. Odbiorcami danych mogą być zaufane podmioty 

współpracujące ze Spółką na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych. Dane 

osobowe będą przetwarzane przez 10 lat jednak nie krócej niż okres przedawnienia roszczeń 

przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Zostałem/am poinformowana o: prawie 

wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi  

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

…………………………….    ……………………………… 

data              podpis 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego dla 

potrzeb niezbędnych  do realizacji Konkursu plastycznego ,,Zgrany duet – Święty Mikołaj i 

Mrówka” 

Administratorem danych osobowych jest PHU Autorak Arkadiusz Rak, ul. Sikorskiego 86, 39-400 
Tarnobrzeg. Podanie powyższych danych jest dobrowolnie. Odbiorcami danych mogą być zaufane podmioty 
współpracujące ze Spółką na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych. Dane 
osobowe będą przetwarzane przez 10 lat jednak nie krócej niż okres przedawnienia roszczeń 
przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Zostałem/am poinformowana o: prawie 
wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi  
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

…………………………….    ……………………………… 

   data              podpis 


