
   

 

 

 

      ………………………………………….                                  …………..…………… 
                      Pieczęć Szkoły                                              Klasa 

 
Szkoła oświadcza, że zgłoszony/-e do Konkursu plastycznego pt. „Nasza KropElka” organizowanego przez 
Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Model/Modele KropElki zostały wykonane 
samodzielnie przez uczniów klasy oraz że szkoła posiada wszelkie prawa autorskie.  
 
Szkoła udostępnia Organizatorowi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do Modelu/Modeli KropElki 
zgłoszonego/-ych w Konkursie plastycznym do publikacji, rozpowszechniania oraz dokonywania 
niezbędnych opracowań, skrótów oraz innych, które Organizator uzna za stosowne  
i wskazane dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu plastycznego. Jednocześnie szkoła upoważnia  
Organizatora do jego/ich prezentacji i publikacji w środkach masowego przekazu, np. na stronie 
www.dabrowskie-wodociągi.pl oraz FB w celu informacji i reklamy Konkursu plastycznego lub  
do jego/ich wykorzystania do celów promocyjnych i marketingowych Organizatora w nieograniczonym 
zakresie i terminie. 
 
 
 

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

 Podpis opiekuna klasy                                                             Pieczęć i podpis dyrektora szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o przekazaniu praw autorskich Dąbrowskim Wodociągom sp. z o.o. 
przez Szkołę biorącą udział w Konkursie plastycznym  

pt. „Nasza KropElka” 
 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w postaci zdjęcia: 
 
 
(Imię i nazwisko) …………………………………………………………………………………...……… 
 
(klasa) …………………………….…. 
 
(szkoła, nazwa, adres) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
w związku z udziałem mojego dziecka w Konkursie plastycznym pt. „Nasza KropElka” organizowanym 

przez Dąbrowskie Wodociągi na zasadach wynikających z Regulaminu Konkursu. 

Zdjęcie udostępnione będzie na stronie www.dabrowskie-wodociągi.pl, Facebook, z podaniem klasy  

i szkoły, bez podania imienia i nazwiska. 

 

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

              Miejscowość i data                                                                                                Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

                                                                                                                               uczestnika konkursu 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) informujemy, że:  
1. Administratorem Danych Osobowych  jest Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o., 41-300 Dąbrowa Górnicza,  

ul. Powstańców 13, zwanym dalej Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.;tel. 32 63 95 100,  
e-mail: sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl; 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej:  
e-mail: rodo@dabrowskie-wodociagi.pl lub listownie na adres siedziby Administratora; 

3. Dane osobowe Pani /Pana  dziecka  przetwarzane będą w celu promocji placówki: Dąbrowskie Wodociągi  
Sp. z o.o. i będą udostępniane zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
oraz art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021 poz. 1062  
z późn. zm.) dotyczącego rozpowszechniania wizerunku; 

4. Wizerunek Pani/Pana dziecka  może zostać udostępniony odbiorcom takim jak: podmioty odpowiedzialne za 
prowadzenie i utrzymanie strony www oraz podmiotom zapewniającym obecność Administratora  w mediach 
społecznościowych, jak też podmiotom i instytucjom, które posiadają dostęp do danych w oparciu  
o obowiązujące przepisy prawa; 

 

ZGODA 
 

rodzica / opiekuna prawnego na publikację wizerunku dziecka 
w Konkursie plastycznym pt. „Nasza KropElka” 

 

http://www.dabrowskie-wodociągi.pl/


   
5. Administrator nie planuje przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy 

czym wskazać należy, iż lokalizacja miejsca docelowego przechowywania utrwalonego wizerunku w związku  
z umieszczeniem go na stronie Facebooka może wiązać się z lokalizacją serwera danych poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym; 

6. Dane przetwarzane będą do momentu uzasadniającego ich przetwarzanie dla celów informacyjnych  
i promocji  lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie;  

7. Posiada Pani/Pan  prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres:  
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa; 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa przetwarzania danych uniemożliwi Placówce 
(Administratorowi danych) publikację wizerunku Pani/Pana dziecka w celach informacji i promocji;  

11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych 
osobowych. 
 

* Zob. https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/update – deklarujący zapewnia administratora o znajomości regulaminu i zasad korzystania  
z portalu Facebook 
 
 

 


