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FORMULARZ UCZESTNICTWA

My ............................................................................................................................................................
(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych)

zamieszkali

...................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(ulica, nr domu i/lub mieszkania, kod, miasto, adres e-mail, nr telefonu)

oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Regulaminu Konkursu „Jestem Eko - Oszczędzam
wodę” – wiersz, akceptujemy go i wyrażamy zgodę na wzięcie udziału naszego córki/syna

...................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

w Konkursie Jestem Eko - Oszczędzam wodę” – wiersz (dalej zwanego „Konkursem”), którego
organizatorem jest spółka CDBWMS Children’s House Sp. z .o.o z siedzibą w Warszawie przy ul.
Szwoleżerów 4 (dalej zwana „Organizatorem”).

Ponadto oświadczamy, że z dniem doręczenia Organizatorowi pracy konkursowej naszego
dziecka (dalej zwanej „Utworem”), działając w imieniu naszego dziecka, przenosimy na
Organizatora, bez wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do korzystania i
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rozporządzania Utworem lub jego fragmentem, na terytorium Polski oraz zagranicy, bez
ograniczeń czasowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym:

a) w zakresie utrwalania Utworu lub części danego Utworu i zwielokrotniania
egzemplarzy – utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, w tym, techniką
poligraficzną, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną,
cyfrową, optyczną, komputerową we wszelkich formatach, na wszelkich
nośnikach, również w formie drukowanej niezależnie od rozmiaru, formy, szaty
graficznej, okładek, rodzaju i sposobu dystrybucji;

b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których Utwór albo jego fragmenty
utrwalono – wprowadzanie do obrotu; najmu, dzierżawy lub użyczenia;

c) w zakresie rozpowszechniania Utworu lub jego fragmentów oraz jego
egzemplarzy, w tym poprzez nadawanie, reemitowanie oraz odtwarzanie, także
w miejscach dostępnych za opłatą wstępu lub nieodpłatnie, wyświetlanie, a
także publiczne udostępnianie w sieci internetowej i innych sieciach
teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych a także
rozpowszechnianie poprzez załączenie egzemplarzy do innych utworów lub
publikacji rozpowszechnianych przez Organizatora albo osoby trzecie.

d) W zakresie wykorzystywania Utworu w całości lub we fragmentach, w tym w
ramach kompilacji z innymi utworami.

Działając w imieniu naszego dziecka zobowiązujemy się do tego, że nie będą wykonywane
autorskie uprawnienia osobiste do Utworu w zakresie prawa do nienaruszalności treści i formy
Utworu, prawa decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu publiczności, oraz prawa
do kontroli nad sposobem korzystania z Utworu.

Działając w imieniu naszego dziecka zobowiązujemy się do nieodpłatnego przeniesienia na
Organizatora prawa do wykorzystywania imienia i nazwiska, wizerunku i głosu oraz innych
informacji dotyczących naszego dziecka, które zostaną ujawnione w trakcie Konkursu. Imię i
nazwisko, wizerunek i głos oraz inne informacje dotyczące naszego dziecka mogą być
wykorzystane przez Organizatora w celu reklamy, promocji, archiwizacji jego pracy
konkursowej, reklamy, promocji Konkursu, projektu „Szkoła z Klimatem” i programu
„Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w ramach, którego realizowany jest projekt. Prawa do
wykorzystywania imienia i nazwiska, wizerunku i głosu oraz innych informacji dotyczących
naszego dziecka obejmuje reklamę i promocję internetową, telewizyjną, radiową, prasową,
uliczną i inną.
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...................................................................................................
(podpis, miejsce i data)

.................................................................................................
(podpis, miejsce i data)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONKURSU
”Jestem Eko - Oszczędzam wodę” – wiersz

1. Organizator informuje, iż zgodnie z art. 24 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (dalej zwanego „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych udostępnionych w
ramach konkursu „Jestem Eko - Oszczędzam wodę” – wiersz (zwany dalej „Konkursem”)
jest spółka CDBWMS Children’s House Sp. z .o.o z siedzibą w Warszawie przy ul.
Szwoleżerów 4, 00-484 Warszawa (zwana dalej „Administratorem”).

2. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników Konkursu wyrażają zgodę, poprzez
przystąpienie do niego ich dziecka na przetwarzanie przez Administratora następujących
danych osobowych: imię i nazwisko dziecka/rodziców/opiekunów prawnych, klasa,
szkoła dziecka, adres zamieszkania dziecka/rodziców/opiekunów prawnych, adres poczty
elektronicznej rodziców/opiekunów prawnych, numer telefonu rodziców/opiekunów
prawnych.

3. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie
danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu uczestnictwa w Konkursie
niezbędne.

4. Do zakończenia Konkursu Rodzic/opiekun prawny uczestnika Konkursu może cofnąć
zgodę na przetwarzanie danych osobowych jego i jego dziecka. Cofnięcie zgody jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek
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nagrody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego
przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

5. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych uczestnika Konkursu i ich dziecka
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, w celu przeprowadzenia
Konkursu, przekazania nagród laureatom Konkursu, promocji i reklamie wierszy
wchodzących w skład Prac Konkursowych, Konkursu i projektu „Szkoła z klimatem” w
ramach, którego organizowany jest Konkurs, sporządzenia dokumentacji konkursowej,
która będzie przedmiotem monitoringu, kontroli i ewaluacji oraz sprawozdawczości
Projektu „Szkoła z klimatem”, publikacji danych osobowych zwycięzców, a także dla
celów podatkowych i rachunkowych.

6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres trwania Konkursu
i publikacji prac konkursowych, a następnie w celach archiwalnych przez okres zgodny z
obowiązującymi przepisami.

7. Rodzicom/opiekunom prawnym uczestników Konkursu przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

8. W oparciu o dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

9. Rodzicom/opiekunom prawnym uczestników Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych
osobowych narusza przepisy RODO.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią powyższych informacji dotyczących
przetwarzania danych osobowych naszych i naszego dziecka.

.............................................................................................................
(podpis, miejsce i data)
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