
Wypełnia rodzic lub opiekun prawny dziecka 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojej/mojego córki/syna …………………………………………………………, 
                                                                               (Imię i nazwisko dziecka) 

w XVII Powiatowym Konkursie Humanistyczno-Przyrodniczym „Ortografia w przyrodzie”  

organizowanym przez Park Narodowy „Bory Tucholskie” z siedzibą w Charzykowach. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z art. 23 

ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 

poz. 922 ze zm.), a także rejestrowanie jego pracy konkursowej i wizerunku w trakcie trwania konkursu 

organizowanego przez Park Narodowy „Bory Tucholskie”, jak również podczas wręczania nagród,  

oraz wykorzystanie tego wizerunku w celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.  

 

.................................................                      ....................................................................... 
(miejscowość, data)          (podpis rodzica lub opiekuna prawnego osoby nieletniej) 

 

 

Ponadto oświadczam, że ………………………………………………………………………………………………………………………, 
                 (Imię i nazwisko dziecka) 

jest autorem projektu maskotki i jego opisu przekazanej Parkowi Narodowemu „Bory Tucholskie”. 

A ponadto oświadczam, że: 

1. Wyłącznie autorowi pracy, w sposób nieograniczony przysługują wszelkie prawa do projektu  

i opisu, w tym nieograniczone prawa majątkowe. 

2. Zarówno projekt maskotki, jak i opis w całości stanowią utwór oryginalny, który nie narusza praw 

autorskich osób trzecich, są wolne od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne 

okoliczności, które mogłyby narazić Park Narodowy „Bory Tucholskie” na odpowiedzialność 

wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania dzieła. 

3. Autor przenosi na Park Narodowy „Bory Tucholskie” nieodpłatnie wszelkie prawa majątkowe 
dotyczące projektu maskotki i opisu. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na 
zasadach wyłączności, na czas nieograniczony i obejmuje prawo do wielokrotnego 
rozpowszechniania, powielania w każdej formie z użyciem środków technicznych w szczególności 
drukiem, techniką reprograficzną oraz cyfrową za pomocą jakiegokolwiek nośnika informacji (CDR, 
CDRW, minidysk, nośniki typu „flash) na gruncie pół eksploatacji, które stanowią m.in.: utrwalenie, 
zwielokrotnienie określoną techniką, dystrybucję, wprowadzenie do pamięci komputera, 
wystawienie, wyświetlenie, rozpowszechnianie przez Internet (w szczególności przez pocztę 
elektroniczną, strony www, serwery itp.), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe.  

 

 

                  …………………………………………………………………… 
              (miejsce, data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego osoby nieletniej) 

 

 
Podstawa prawna:  

1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm.);  

2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.). 

 


