
 
 Załącznik nr 1  
 
 
Klauzula informacyjna  
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Gaudium et Spes z siedzibą w 
Biłgoraju, przy ul. Poniatowskiego 42, 23-400 Biłgoraj 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzanie będą dla celów organizacji i przeprowadzania Konkursu;  
3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;  
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebranych;  
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych 
przepisami prawa;  
6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;  
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: 
prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;  
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;  
9. Pani/Pan dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  
 
 
 
 
Ja, ………………………………………………………………. wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępniania 
informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest 
Fundacja Gaudium et Spes z siedzibą w Biłgoraju, przy ul. Poniatowskiego 42, 23-400 Biłgoraj. 
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do celów, w jakim zostały 
zebrane.  
 
 
 

………………………………………………………………………………  
(data i podpis autora)  

 
 
 
 
 
 
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie 
konkursu.  
 
 
 

………………………………………………………………………………  
(data i podpis autora)  



Załącznik nr 2  
 
Oświadczenie przekazania praw autorskich  
 
 
 
 
 

………………………………………………………………  
(miejscowość data)  

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

 
 
Ja, ………………………………………………………………….. niniejszym oświadczam, iż 
posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do prac (dalej nazwanych utworem) przesyłanych w ramach 
konkursu KARTKA WIELKANOCNA.  
 
Oświadczam, że przesłane prace nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.  
 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie praw autorskich, praw majątkowych do pracy w zakresie:  
 
- utrwalenia i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów – wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względu 
na technikę, ilość i wielkość nakładu;  
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzem, na który utwór utrwalono, wprowadzanie w obrót, 
najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, 
wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w 
nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, 
dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu np. 
adoptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego, artykułu prasowego;  
- oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora w sposób 
zwyczajowo przyjęty oraz z obowiązkiem przekazania Autorowi 1 egzemplarza autorskiego każdego 
wydania.  
 
Przeniesienia autorskich praw majątkowych do nadesłanego utworu powoduje przeniesienie własności 
nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę w jakiej został dostarczony.  
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………  
(data i podpis autora) 


