……………………………, dnia…………………..
miejscowość

data

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE I WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH, WIZERUNKU ORAZ
PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH I POKREWNYCH DO PRACY KONKURSOWEJ OSOBY
NIEPEŁNOLETNIEJ

Imię i nazwisko dziecka:

………………………………………………

Imię i nazwisko rodzica (przedstawiciel ustawowy): ………………………………………………
Adres e-mail rodzica (przedstawiciel ustawowy):

………………………………………………

1. Działając jako przedstawiciel ustawowy małoletniego dziecka wyrażam zgodę na używanie
i rozpowszechnianie danych osobowych: imię i nazwisko oraz wizerunku mojego dziecka przez RKS
Raków Częstochowa S.A. z siedzibą w Częstochowie (kod pocztowy: 42-208) przy ul. Limanowskiego
83, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS:
0000392197, posiadającą NIP: 9492180595, REGON: 242570610 (dalej: „RKS Raków”), dla celów
reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością gospodarczą
prowadzoną przez RKS Raków - ze względu na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym,
organizowanym przez RKS Raków w dniu 21.05.2022 r.
2. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.
3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji danych osobowych, w tym wizerunku mojego
dziecka, w szczególności zapewnia możliwość:
a) udostępniania lub rozpowszechniania wizerunku na stronach internetowych oraz w ramach kont lub
kanałów w serwisach internetowych (w tym m.in. YouTube, Facebook, snapchat, Twitter, Instagram);
b) zamieszczania wizerunku w materiałach promocyjnych, marketingowych i informacyjnych
wydawanych w formie elektronicznej lub papierowej;
c) przetwarzanie wizerunku poprzez obróbkę cyfrową i kadrowanie przez RKS Raków lub na jego zlecenie
przez podmioty trzecie;
d) łączenie wizerunku z innymi utworami lub wizerunkami innych osób;
e) zestawianie wizerunku z innymi wizerunkami.
4. Dane osobowe, w tym wizerunek mojego dziecka mogą być użyte do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji. RKS Raków przysługuje wyłączne
prawo decydowania o formie i czasie wykorzystania wizerunku mojego dziecka, zawartego na
zdjęciach wykreowanych podczas udziału w konkursie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego
oświadczenia.

5. Niniejszym zrzekam się względem RKS Raków wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie,
z tytułu wykorzystywania wizerunku mojego dziecka, na potrzeby jak w treści oświadczenia.
6. Oświadczam, że udostępnienie danych, w tym wizerunku mojego dziecka na rzecz RKS Raków nie jest
związane i nie wchodzi w zakres obowiązków wynikających ze stosunku pracy.
7. Wiem, że udzielenie zgody na wykorzystanie danych, w tym wizerunku mojego dziecka jest
dobrowolne i może zostać w każdym momencie odwołane, co pozostaje bez wpływu na wcześniejsze
korzystanie z tego wizerunku przez RKS Raków, na podstawie wcześniej udzielonej zgody oraz, że
odwołanie zgody powinno nastąpić w formie pisemnej.
8. Oświadczam, że według stanu na dzień udzielenia niniejszej zgody, jestem przedstawicielem
ustawowym powyżej wskazanej osoby niepełnoletniej i prawo to nie zostało ograniczone, zawieszone
lub nie doszło do jego pozbawienia.
9. Oświadczam, że przenoszę na RKS Raków wyłączne, nieograniczone co do terytorium, czasu, wielkości
nakładów oraz ilości nadań, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do pracy konkursowej
(zwanej dalej: utworem) stworzonej przez moje dziecko, podczas konkursu, o którym mowa w pkt 1
Oświadczenia, na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono
– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny, niż określony w literze b. powyżej
– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
z możliwością nieograniczonego ich pobierania na urządzenia elektroniczne;
d. wykorzystywanie fragmentów utworu do celów promocyjnych;
e. wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych, rozpowszechnianie
w sieciach teleinformacyjnych, w tym w Internecie.
10. Oświadczam, że przenoszę na RKS Raków wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego do utworu na polach eksploatacji wymienionych w pkt 9 Oświadczenia, obejmujące
dokonywanie wszelkich tłumaczeń, modyfikacji, przeróbek oraz adaptacji.
11. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.
……………………………………
Podpis rodzica (przedstawiciel ustawowy)

Klauzula informacyjna dla przedstawiciela małoletniego dziecka, którego dane są udostępniane
RKS RAKÓW Częstochowa S.A. w ramach konkursu plastycznego organizowanego przez RKS Raków.
Podstawy prawne i informacje dotyczące administratora danych
(niniejsza informacja stanowi wypełnienie obowiązku z art. 13 RODO):

Administratorem przekazywanych przez Panią/Pana danych osobowych jest:


RKS Raków Częstochowa S.A. z siedzibą w Częstochowie (kod pocztowy: 42-208), ul. Limanowskiego 83,
posługującą się numerem KRS: 0000392197 NIP: 9492180595, REGON: 242570610.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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 (RODO) oraz ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1000).
Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail) oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka (imię i nazwisko, wizerunek)
będą przetwarzane w celu zapewnienia kontaktu oraz w celu poprawnej organizacji konkursu plastycznego
organizowanego przez Administratora dnia 21.05.2022 r., w tym w celach reklamowych, promocyjnych oraz
marketingowych związanych z w.w. konkursem – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane
mogą być także przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawą
prawną przetwarzania jest w tym przypadku prawnie uzasadniony interes administratora, czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka, będą przechowywane do momentu ustania celu, tj. przez
okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a także przez okres, w którym prace konkursowe będą opublikowane.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby oraz dotyczące
Pani/Pana dziecka, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania. W każdym czasie ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, w tym dodanych
swojego dziecka, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych jaskiej dokonano przed cofnięciem
zgody.
Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować wysyłając
maila na adres: iod@rakow.com
Podane dane możemy przekazać innym podmiotom, na przykład firmom, które realizują dla nas usługi serwisowe, usługi
IT. Podmioty te będą przetwarzać Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka, na podstawie zawartej z nami umowy i
wyłącznie w zakresie, w jakim im to zlecimy. Dane w postaci wizerunku umieszczonego na zdjęciach możemy przekazywać
firmom obsługującym socjal media np. Facebook, Instagram, YouTube itp., na podstawie regulaminów tam
obowiązujących. W związku z tym Pani/Pana dane osobowe przekazywać możemy zarówno w krajach Unii Europejskiej,
jak i poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, a dane dziecka
od przedstawiciela ustawowego małoletniego.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału Pani/Pana dziecka, w konkursie plastycznym organizowanym
przez Administratora.

