
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu Konkursu 

Imię i nazwisko ucznia: _____________________________________________________________ 

Imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego pracę: ________________________________________ 

Klasa, szkoła: ____________________________________________________________________ 

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu  
oraz przetwarzaniu danych osobowych 

Ja, niżej podpisany/a ____________________________ jako przedstawiciel ustawowy dziecka/podopiecznego 
_____________________________ (imię i nazwisko dziecka) będącego autorem (współautorem) pracy konkur-
sowej zgłoszonej do konkursu realizowanego w ramach kampanii „Gaz ziemny — pewnie i bezpiecznie” organi-
zowanego przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. (dalej: Organizator) dla szkół podstawowych oświadczam, 
iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej (dalej: Utwór)           
w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. 

Jako przedstawiciel ustawowy autora Utworu przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do Utworu na 
Organizatora – Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warsza-
wa. Autorskie prawa majątkowe do Utworu przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego 
oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie rozpowszechniania Utworu bez pono-
szenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe na następujących 
polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, obrót oryginałem albo 
egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo eg-
zemplarzy, rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki spo-
sób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym jak również wprowadze-
nie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub telein-
formatycznych, w tym w Internecie, w taki sposób, aby dostęp do Utworów przez osoby trzecie był możliwy          
w wybranym przez nie miejscu i czasie; publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, wykorzystywanie        
w celach informacyjnych, promocji i reklamy w ramach kampanii „Gaz ziemny — pewnie i bezpiecznie”, utrwala-
nia na nośnikach informacji bezpośredniej. 
Jako przedstawiciel ustawowy autora Utworu zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opra-
cowań 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. 
Jako przedstawiciel ustawowy autora Utworu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 
dziecka/podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi-
zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej: RODO). Przetwarzane dane (m.in. imię i na-
zwisko, szkoła, klasa, całość lub fragment Utworu) mogą być publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. Je-
stem świadomy, że mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych, udostępnioną na stronie www.gazpewnieibezpiecznie.pl.    

___________________________________________ 
Data i podpis ustawowego przedstawiciela autora Utworu
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