
 OGÓLNOPOLSKI  KONKURS BIBLIJNY 

„SOLA  SCRIPTURA  2022/2023” 

Konkurs plastyczny 

Nazwisko, imię, adres rodzica/opiekuna prawnego uczestnika/lub pełnoletniego uczestnika  

………………………………………………………………………………………………..  

Jako rodzic/opiekun działam w imieniu i na rzecz:  

………………………………………………………………………………………………..  

Klauzula informacyjna  

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest organizator – Wydawnictwo Augustana, pl. 

Marcina Lutra 3, 43-300 Bielsko-Biała.  

2. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 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 będą zbierane.  

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami 

prawa.  

6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści tych danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

Klauzula zgody  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu w celach organizacji 

i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że 

administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Augustana, pl. Marcina Lutra 3, 43-300 Bielsko-Biała. 

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.  

……………………………………..  
Podpis rodzica/opiekuna  

Oświadczenie  

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

2. Przenoszę nieodpłatnie na własność Wydawnictwa Augustana przesłany egzemplarz pracy plastycznej. 

Oświadczam, że praca zgłoszona do konkursu została stworzona samodzielnie przez uczestnika i jest wolna od 

praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponoszę wobec 

organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.  

3. Z chwilą wysłania pracy na konkurs uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo 

i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z pracy (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych 

i praw pokrewnych) w celu informacji o wynikach konkursu, jego promocji oraz do wykorzystania w 

publikacjach Wydawnictwa Augustana  

……………………………………..  
Podpis rodzica/opiekuna  

Zgoda na wykorzystanie wizerunku  

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika 

konkursu, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i 

dokumentacji filmowej) przez Wydawnictwo Augustana, na potrzeby konkursu.  

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  

3. Dla potrzeb konkursu wizerunek uczestnika konkursu może być użyty przez administratora poprzez różnego 

rodzaju formy elektronicznego przetwarzania danych do materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w 

celach informacyjnych.  

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie oraz 

zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek uczestnika nie może być użyty w 

formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dobra osobiste.  

……………………………………..  
Podpis rodzica/opiekuna 


