
____________________________________            ______________________ ______________  

(imię i nazwisko Uczestnika)             (miasto)          (data)  

_______________________________ 

_______________________________ 

(adres) 

____________________________________ 

(szkoła, klasa)  

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH, UŻYCIE WIZERUNKU  
ORAZ PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO UTWORU 

 

Ja niżej podpisana/podpisany __________________________________ w związku z moim udziałem w Konkursie Literackim dla 

młodzieży pt. „Jam jest pasterz… Piastowy jestem syn. Jan Paweł II – pasterz świata” (dalej: Konkurs) organizowanym przez Muzeum 

Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach z siedzibą: ul. Kościelna 7, 34-100 Wadowice (dalej: Muzeum), w dniach 1 

kwietnia 2019 roku – 15 maja 2019 roku, niniejszym oświadczam, że dobrowolnie wskazałem powyższe dane osobowe w celu ich 

przetwarzania przez Muzeum na potrzeby Konkursu.  

1. Zapoznałem się i zrozumiałem informację dotyczącą podstaw i sposobu przetwarzania danych przez Muzeum, w tym, że: 

1) Administratorem moich danych osobowych jest: Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, 34-100 

Wadowice, ul. Kościelna 7, adres e-mail: muzeum@domjp2.pl, tel. 33 823 35 55, fax 33 823 34 07; 

2) W sprawie danych osobowych mogę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Muzeum, przesyłając e-mail na adres 

iod@domjp2.pl lub korespondencyjnie na adres Muzeum; 

3) Celem przetwarzania moich danych jest należyte przeprowadzenie przez Muzeum Konkursu Literackiego dla młodzieży pt. „Jam jest 

pasterz… Piastowy jestem syn. Jan Paweł II – pasterz świata” a podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przeze mnie zgoda. 

4) Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, jest dobrowolne, ale w zakresie określonym Regulaminem 

Konkursu jest warunkiem wzięcia w nim udziału, a brak danych i/llub zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi lub wykluczy mnie 

z udziału w Konkursie i skutkować będzie pozostawieniem przesłanej pracy bez rozpatrzenia.  

5) Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny dla przeprowadzenia Konkursu, a po jego zakończeniu przechowywane będą 
przez Muzeum w zakresie, celu i jedynie przez okres zgodny z przepisami prawa, w tym regulującymi zasady archiwizowania 
dokumentacji Muzeum.  

6) Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7) Przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wówczas Muzeum przestanie przetwarzać moje dane w tych 

celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do moich danych istnieją dla Muzeum ważne, prawnie uzasadnione podstawy, 

które są nadrzędne wobec moich interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne Muzeum do ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

8) Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych), gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9) Moje dane osobowe oraz małoletniego mogą zostać ujawnione przez Muzeum innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów 

prawa. 

10) Dane moje oraz małoletniego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. 

2. Dobrowolnie i świadomie uczestniczę w Konkursie, a mój wizerunek może zostać ́utrwalony w trakcie uroczystego ogłoszenia wyników 
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Konkursu w dniu 7 czerwca 2019 roku, oraz kolejno być ́ wykorzystywany w materiałach fotograficznych Muzeum, we wszystkich 

działaniach związanych z Konkursem – w tym w szczególności relacją z jego przebiegu; 

3. Na zasadzie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880) wyrażam nieograniczoną w czasie i przestrzeni 

zgodę ̨na nieodpłatne użycie tak zarejestrowanego materiału, na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych w art. 50 w/w ustawy, 

w tym w szczególności na obróbkę ̨ i wielokrotne wykorzystanie (publikację) mojego wizerunku w materiałach informacyjnych 

i promocyjnych Muzeum, za pośrednictwem sieci Internet: strona internetowa Muzeum http://domjp2.pl oraz profil Muzeum 

w portalu społecznościowym http://facebook.com, bez koniecznośc jego każdorazowej autoryzacji i zatwierdzania. 

4. W związku z przekazaniem pracy literackiej w ramach Konkursu, stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 4., 

wyrażam zgodę ̨na korzystanie z niej przez Muzeum, poprzez jej:  

a) Utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub w części, w dowolnej formie, w tym za pomocą ̨ fotografii, techniką drukarską, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) Wprowadzanie do obrotu, w tym egzemplarzy pracy plastycznej zwielokrotnionych zgodnie z pkt a) powyżej, w tym sprzedaży, 

użyczenia lub najmu; 

c) Publicznego prezentowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć ́do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym przez 

Internet; 

d) Wykorzystanie na wszystkich znanych w dniu złożenia oświadczenia polach eksploatacji; 

i w powyższym zakresie przenoszę ̨ na Muzeum nieodpłatnie, w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie autorskie prawa 

majątkowe do tej pracy, w tym uprawnienie do wykonywania praw zależnych. 

 

5. W zakresie udzielonych praw, o których mowa w ust. 4 powyżej, wyrażam także zgodę na opatrzenie utworu moim imieniem 

i nazwiskiem, jako autora pracy, w trakcie jej publikacji przez Muzeum.  

6. Zapoznałem się ̨ z warunkami Konkursu określonymi w jego Regulaminie dostępnym na stronie internetowej Organizatora 

http://domjp2.pl i w całości je akceptuję.  

 

_____________________________ 

data i podpis Uczestnika  

 

Działając w imieniu Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, powyższe oświadczenia i określone w nich 

prawa przyjmuję.  

 

_____________________________  

data i podpis Organizatora  


