Załącznik nr 1
……………………......................................
(miejscowość, data)

KARTA ZGŁOSZENIA
uczestnictwa w konkursie „Odkrywamy Talenty 2022” dla nauczycieli przedszkoli i szkół

1. Dane szkoły (jeśli jest zespół szkół, to proszę napisać, którego etapu edukacyjnego
dotyczy praca konkursowa):
Nazwa: ................................................................................................
Adres: .................................................................................................
Tel.: ....................................................................................................
Fax: ....................................................................................................
e‐mail: ................................................................................................
2. Dane autora:

Nazwisko

Imię
Tel.: .....................................................................................................
e‐mail: ................................................................................................
3. Nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć:
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Klauzula informacyjna
1.

2.

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Kujawsko‐Pomorskiego Centrum Edukacji
Nauczycieli we Włocławku, zwany dalej „Administratorem”.
Dane kontaktowe: Kujawsko‐Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku,
ul. Nowomiejska 15A, 87‐800 Włocławek; tel.: 54 231 33 42; e‐mail: kpcen@cen.info.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych e‐mail: iod@cen.info.pl

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu "Odkrywamy Talenty 2022"
w ramach programu „KPCEN miejscem odkrywania talentów”.
Pozostałe cele to m.in: archiwizacja danych, prowadzenie sprawozdawczości i statystyk,
prowadzenie portalu informacyjnego.
Podstawą prawną zbierania danych osobowych jest:
a. art. 6 ust. 1. lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody,
b. art. 6 ust. 1. lit. e RODO wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu.
Podanie danych jest dobrowolne ale jest konieczne w celu wzięcia udziału w konkursie
"Odkrywamy Talenty 2022". Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości wzięcia udziału w konkursie.
Uczestnikowi przysługują następujące prawa:
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania,
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

OŚWIADCZENIE
Po zapoznaniu się z wyżej przedstawionymi informacjami, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w celu udziału w konkursie „Odkrywamy Talenty 2022”

………………………………………………
(Miejscowość i data)

………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika
konkursu)

………………………………………………
(czytelny podpis uczestnika)

AKCEPTACJA REGULAMINU
Akceptuję treść Regulaminu konkursu „Odkrywamy Talenty 2022”

………………………………………………
(Miejscowość i data)

………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika
konkursu)

………………………………………………
(czytelny podpis uczestnika)

Załącznik nr 2

……………………………………………………………..………………………
(Imię i nazwisko autora pracy konkursowej)

……………………………………………………………..………………………
(Adres autora pracy konkursowej)

OŚWIADCZENIE
o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora konkursu „Odkrywamy Talenty
2022”.

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………..……………………… jako autor pracy
konkursowej, oświadczam że:
1.

zgłoszona przeze mnie praca konkursowa jest wynikiem mojej własnej twórczości i nie
narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich, nie została
zgłoszona do innych konkursów o podobnej lub innej tematyce, a także zobowiązuję się nie
zgłaszać jej do udziału w innych konkursach o podobnej lub innej tematyce,

2.

jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej
w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.

3.

jako autor przenoszę nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy
konkursowej, w tym prawo: utrwalania, zwielokrotniania, obrotu i rozpowszechniania pracy
konkursowej m.in. poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie,
nadawanie, wprowadzenie do pamięci komputera, reemitowanie a także prawa zależne,
w tym prawo: do opracowania poprzez jej adaptację lub przerobienie, połączenia jej
z innym utworem.

Autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej wraz z prawami zależnymi, przechodzą
na Organizatora z chwilą podpisanie niniejszego oświadczenia.
Jako autor posiadam pisemne oświadczenia zawierające zgodę osób występujących w pracy
konkursowej, a w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów,
na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku tych osób i ich wypowiedzi na różnych polach eksploatacji.
……………………………………………………………..………………………
(Data i podpis autora)

