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MUZEUM SAMORZĄDOWE
ZIEMI STRZYŻOWSKIEJ
IM. ZYGMUNTA LEŚNIAKA
ul. Łukasiewicza 10
38-100 Strzyżów

Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich i przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczam, że udzielam Muzeum Samorządowemu Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka jako 
Organizatorowi Konkursu plastycznego pt. „GMINA STRZYŻÓW – MOJA MAŁA OJCZYZNA” 
nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie pracy konkursowej na 
stronach internetowych Organizatora Konkursu, powielanie pracy każdą dostępną techniką i na 
wykorzystanie jej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), w szczególności 
w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem oraz w innych publikacjach 
związanych z działalnością organizatora Konkursu.

Udzielana licencja obejmuje prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego. Z chwilą dostarczenia 
pracy konkursowej do Organizatora Konkursu na Organizatora przechodzi prawo własności do przysłanych 
materiałów.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych 
zgodnie z rozporządzeniem 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 sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na
potrzeby organizacji i promocji Konkursu.

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Organizatora Konkursu – 
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1062) na cele związane z promocją Konkursu. Możliwe formy rozpowszechnienia wizerunku to publikacje 
muzealne, udostępnianie na stronach internetowych Organizatora i podmiotów współpracujących, a także w 
mediach.
Zrzekam się prawa do wynagrodzenia z tytułu publikacji pracy konkursowej na stronach internetowych 
Organizatora Konkursu, powielanie pracy każdą dostępną techniką i na wykorzystanie jej na wszystkich 
polach eksploatacji.

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

....................................................................................................................................................................
                                            (imię i nazwisko uczestnika, adres, telefon kontaktowy)

…...............................................                       ................................................................................
       (data i miejsce)                                                (czytelny podpis uczestnika konkursu)

Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich, przetwarzanie danych osobowych
oraz wykorzystanie wizerunku dziecka zgodnie z powyższą klauzulą. Zrzekam się prawa do
wynagrodzenia z tytułu publikacji na stronach internetowych Organizatora Konkursu, powielanie pracy 
każdą dostępną techniką i na wykorzystanie jej na wszystkich polach eksploatacji.

...................................................                     ...............................................................................
          (data i miejsce)                                    (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)


