
 Warszawa, dnia ...................................... 2019 r.

Oświadczenie o udzieleniu licencji do wkładu twórczego dziecka w pracę konkursową wykonaną na potrzeby 
Konkursu „Pokaż nam, jak Twoje przedszkolaki zaprzyjaźniły się z Zi!” („Konkurs”) oraz o wyrażeniu zgody 

na rozpowszechnianie wizerunku oraz danych osobowych dziecka w związku z Konkursem

Ja niżej podpisany(a)  ................................................................................................................................................................................................ ,  

zamieszkały(a)  ............................................................................................................................................................................................................. ,  

PESEL .........................................................................., działając jako przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny/kurator) 

następującej osoby niepełnoletniej w wieku ............. lat:

imiona  ..............................................................................................................................................................................................................................

nazwisko  .........................................................................................................................................................................................................................

PESEL .......................................................................... („Dziecko”),

z chwilą dokonania zgłoszenia do Konkursu pracy konkursowej przez nauczyciela/pedagoga/psychologa [„Zgłoszenie”, „Praca (Konkur-
sowa)], w zakresie wkładu twórczego Dziecka do Pracy Konkursowej, udzielam organizatorowi Konkursu, tj. PWN Wydawnictwo Szkolne 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie („Organizator”) niewyłącznej, przenoszalnej, z prawem do udziela-
nia dalszych licencji, licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej, które mogą zawierać wizerunek i dane osobowe Dziecka, bez ograniczeń 
czasowych, na obszarze terytorium Polski i z uwzględnieniem ponadgranicznego charakteru Internetu, na wszystkich znanych w chwili 
dokonania zgłoszenia polach eksploatacji, które w szczególności obejmują: 
1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Prac Konkursowych – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Prac Konkursowych, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie 

lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
3. w zakresie rozpowszechniania Prac Konkursowych w sposób inny niż określony w ust. powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie), w tym w zakresie wykorzystania Prac Konkursowych 
do komunikacji w Internecie (jako np. slajd, film na YouTube – w tzw. preroll, czyli krótki film reklamowy Konkursu),

4. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub 
promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, 
filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet. 

Z chwilą wskazaną powyżej, przenoszę na Organizatora prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Pracy Konkursowej 
w zakresie wkładu twórczego Dziecka w Pracę Konkursową. W szczególności, w ramach tego zezwolenia, Organizator uprawniony jest do 
wykonywania praw zależnych do Prac Konkursowych na polach eksploatacji wskazanych w powyżej, tj. do dokonywania wszelkich zmian 
i modyfikacji w Pracy w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek 
zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Pracy, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również 
przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie.

W przypadku, jeśli Praca Konkursowa zostanie nagrodzona, upoważniam Organizatora do realizowania osobistych autorskich praw do 
Pracy w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonej Pracy Konkursowej, w zakresie decydowania o jej pierwszym publicznym 
udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej. Zobowiązuję się też, że autorskie praw osobiste 
do Pracy Konkursowej nie będą wykonywane. 

Oświadczam jednocześnie, że Dziecko, w zakresie swego wkładu twórczego, jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu usta-
wy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191), oraz oświadczam, że ponoszę wszelką 
i całkowitą odpowiedzialność w przypadku nieprawdziwości tego oświadczenia.

..........................................................................................................
(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem Przedstawiciela ustawowego) 



Jednocześnie, wyrażam zgodę na: 

1. utrwalenie wizerunku Dziecka w ramach Pracy Konkursowej;
2. rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku Dziecka utrwalonego w ramach Pracy Konkursowej, w tym poprzez wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarza, na których Pracę Konkursową utrwalono, publiczne wykonanie, wystawienie, 
wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie), w tym w zakresie wykorzystania 
Prac Konkursowych do komunikacji w Internecie (jako np. slajd, film na YouTube – w tzw. preroll, czyli krótki film reklamowy Konkursu);

3. wykorzystanie przez Organizatora wizerunku Dziecka utrwalonego w ramach Pracy Konkursowej we wszelkich formach komunikacji, 
promocji lub reklamy Organizatora, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elemen-
tu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, materiały POS, 
rozpowszechnianie w sieci Internet;

4. przetwarzanie danych osobowych Dziecka w postaci wizerunku, imienia oraz grupy, do której Dziecko uczęszcza w przedszkolu, w związku 
z rozpowszechnianiem i wykorzystywaniem Pracy Konkursowej przez Organizatora zgodnie z pkt b) i c) powyżej.

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ilościowo ani terytorialnie. Organizator uprawniony jest do nieodpłatnego używania, obróbki, powielania 
oraz rozpowszechniania dowolną techniką utrwalonego w Pracy Konkursowej wizerunku Dziecka bez ograniczeń ilościowych, terytorialnych 
i czasowych. Wizerunek Dziecka nie może być rozpowszechniany w formie, którą można powszechnie uznać za obraźliwą bądź nieetyczną 
lub w jakikolwiek inny sposób naruszającą zasady współżycia społecznego. 

Niniejsza zgoda ma charakter bezterminowy, w związku z czym zobowiązuję się do jej nieodwoływania, o ile Organizator nie naruszy zasad, 
na jakich została ona udzielona. Odwołanie udzielonej przeze mnie zgody nie może dotyczyć Prac Konkursowych zawierających wizerunek 
Dziecka (wykorzystane zgodnie z jej postanowieniami), które zostały już rozpowszechnione. 

Niniejszym oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do udzielenia zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku Dziecka oraz 
przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach objętych niniejszym oświadczeniem, a udzielona zgoda nie jest obarczona wadami 
prawnymi, a w szczególności, że inni opiekunowie prawni Dziecka nie sprzeciwili się wyrażeniu zgody objętej niniejszym oświadczeniem 
i ponoszę z tytułu złożonych oświadczeń pełną odpowiedzialność wobec Organizatora. 

Potwierdzam zapoznanie się z załączoną klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, 
w tym wizerunku dziecka, do celów wskazanych powyżej. 
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(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem Przedstawiciela ustawowego) 



KLAUZULA INFORMACYJNA  
W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 

w związku z Konkursem „Pokaż nam, jak Twoje przedszkolaki  
zaprzyjaźniły się z Zi!” („Konkurs”)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r., dalej: „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest organizator Konkursu to jest: PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w War-
szawie (02-460), przy ul. Daimlera 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000630208, NIP 525-15-63-996, suma komandytowa 
3.564.000 PLN (dalej: „Organizator”). Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 
poprzez adres e-mail: iod@wszpwn.com.pl

2. Dane osobowe dzieci, które brały udział w przygotowaniu pracy konkursowej, tj. imię, wizerunek, oraz grupy, do której dziecko uczęszcza 
w przedszkolu, zostaną otrzymane od nauczycieli wychowania przedszkolnego, biorących udział w Konkursie

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. 
5. Okres przechowywania danych osobowych związany jest z okresem przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, wynikających z udziału 

w Konkursie, wydaniem nagrody oraz prawem do korzystania z prac konkursowych na zasadach przewidzianych w udzielonej zgodzie. 
Najdłuższy okres przechowywania danych w celu zabezpieczenia praw z Konkursu oraz wykonywania obowiązków  archiwizacyjnych 
wynosi 10 lat. 

6. Organizator przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje zabezpieczenia danych osobowych przez podjęcie środków technicznych 
i organizacyjnych, właściwych dla ochrony danych osobowych.

7. Organizator oświadcza, że:
a. prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,
b. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabez-

pieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 
przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada 
Organizator.

8. Administrator oświadcza, że dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych, jak też prawo do cofnięcia wyrażanej zgody 
w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

10. Dane będą ujawniane przez Organizatora wyłącznie upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Organizatora, podmiotom 
udzielającym Organizatorowi wsparcia w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych (podmiotom przetwarzającym), 
lub podmiotom upoważnionym w oparciu o przepisy prawa.

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza obszarem EOG. 




