
Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu 
 

OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY 
(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku autora, który osiągnął pełnoletniość) 

 

Dane uczestnika konkursu:  

Imię i nazwisko autora pracy: ……………………………………………………………………………………………………………..  

Wiek: …………  

Klasa: ………….. 

Adres i pełna nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………..……………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Adres e-mail do kontaktu: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa przesłana w konkursie 

„Odkryj swoją moc, by nie ulec nałogom”  organizowanym przez Zespół Szkół Gastronomiczno-

Hotelarskich w Bydgoszczy jest wynikiem samodzielnej pracy autora.  

Autorowi przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy konkursowej i nie są  

w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.  

Poprzez zgłoszenie prac na konkurs nieodpłatnie przenoszę na organizatorów wszelkie autorskie 

prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 904, z późn. 

zm.). 

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy nabywa prawo do wielokrotnego 

wydawania, wykorzystywania, powielania, przetwarzania i rozpowszechniania techniką drukarską 

i cyfrową dzieła, jakie stanowi praca konkursowa oraz do wystawiania i publicznego udostępniania 

zgłoszonej pracy na stronie  internetowej ZSGH 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu „Odkryj swoją moc, by nie ulec 

nałogom”   i akceptuję jego warunki. 

 

 

………………………………………………………..                   ………..……………………………………………………….  

MIEJSCOWOŚĆ, DATA      CZYTELNY PODPIS AUTORA PRACY 

 



ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wzięcia udziału w konkursie 

„Odkryj swoją moc, by nie ulec nałogom” .  Jestem świadomy/a, że zgoda jest dobrowolna, ale 

konieczna do udziału w konkursie. 

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska przez 

Organizatora Konkursu. 

 

…………………………………………………………..    ……………..…..……..……………………………………  

MIEJSCOWOŚĆ, DATA           CZYTELNY PODPIS AUTORA PRACY  

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 
 

1. Administratorem  Państwa danych osobowych jest  

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Konarskiego 5, 85-066 Bydgoszcz 

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych można skontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres Inspektor Ochrony Danych Zespół Szkół 

Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Ks. St. Konarskiego 5, 85-066 Bydgoszcz 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. 

4.  Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu „Odkryj swoją moc, by nie ulec nałogom” 

będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia konkursu oraz publikacji 

informacji o laureatach Konkursu. 

5. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało niemożnością przystąpienia do udziału w konkursie. 
6. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa.  
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:  

a. dostępu do swoich danych osobowych.  

b. poprawiania swoich danych osobowych.  

c. wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie.  

d. wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich 
przechowywania w przypadku:  

-  zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich 
przetwarzania,  

 - potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia 
prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Szkołę, w celu umożliwienia Państwu 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,  

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

 

 

mailto:iod@um.bydgoszcz.pl

