
 

 

 
Załącznik nr 1 

 
Karta zgłoszenia uczestnika 

na XII Międzynarodowy Konkurs na Zabawkę Tradycyjną „Niebieski Świat” 
 

w ramach mikroprojektu „TransEtno – transfer polskich i słowackich tradycji zabawkarskich” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014–2020 oraz z budżetu państwa 
 

WYPEŁNIĆ CZYTELNIE WIELKIMI LITERAMI 
 
AUTOR 
 

imię i nazwisko 

 
 

 

KATEGORIA 
 

 dzieci – zabawka tradycyjna     dzieci – zabawka inspirowana tradycją 
 
 dorośli – zabawka tradycyjna     dorośli – zabawka inspirowana tradycją 
 

ZGŁASZANE PRACE 
 

lp. tytuł krótki opis 

1.  
 
 

 

2.  
 
 

 

3.  
 
 

 

 

DANE DO KORESPONDENCJI 
 

imię i nazwisko adres numer telefonu e-mail 

 
 

 
 
 
 

   

 



 

 

 
Oświadczenia 
 
 Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu XII Międzynarodowego Konkursu na 
Zabawkę Tradycyjną „Niebieski świat” odbywającego się w ramach mikroprojektu „TransEtno – 
transfer polskich i słowackich tradycji zabawkarskich” współfinasowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014–2020 
oraz z budżetu państwa, akceptuję jego warunki i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nim 
zapisów. 
 
 Oświadczam, że przysługuje mi pełnia praw autorskich osobistych i majątkowych do zgłoszonej na 
konkurs pracy oraz że przekazana przeze mnie praca nie narusza praw osób trzecich. Zaś w przypadku 
zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie do pracy konkursowej w stosunku do ROK / Oks zobowiązuję 
się wstąpić do sprawy i pokryć wszelkie poniesione przez ROK / Oks koszty w związku z naruszeniem 
praw autorskich osób trzecich. 
 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów  
XII Międzynarodowego Konkursu na Zabawkę Tradycyjną „Niebieski świat” w celu przeprowadzenia  
i realizacji konkursu, oświadczając jednocześnie, że zapoznałem się z treścią klauzul informacyjnych 
stanowiących załącznik do niniejszej Karty zgłoszenia uczestnika. 
 
 Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości (media tradycyjne i elektroniczne, 
portale społecznościowe) mojego imienia i nazwiska jako uczestnika konkursu. 
 
 Wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie, wielokrotne 
wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku i pracy konkursowej, utrwalonych w trakcie 
przebiegu konkursu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, w mediach elektronicznych,  
w szczególności na stronach internetowych i mediach społecznościowych, prasie, broszurach, 
ulotkach, gazetkach, za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów / kanałów dystrybucji 
informacji w celu promowania działalności ROK i Oks, w tym na obrót egzemplarzami, na których 
utrwalono ten wizerunek lub pracę konkursową, oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi 
aktualnie technikami i metodami (w szczególności na polach eksploatacji obejmujących: a) w zakresie 
utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy,  
w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową; 
b) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, 
nadawanie, reemitowanie, w tym w sieci w Internet, wprowadzenie do pamięci komputera, 
przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet oraz inne publiczne udostępnianie 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym); 
przenosząc jednocześnie na ROK nieodpłatnie własność egzemplarza pracy konkursowej, który 
uprawniony jest do jej nieodpłatnego przekazania na rzecz Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział 
Terenowy w Bielsku-Białej. Wizerunek oraz praca konkursowa mogą być użyte do różnego rodzaju 
form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji 
produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 
 
 Wyrażam zgodę na wykonywanie przez ROK i Oks moich praw autorskich osobistych w zakresie 
decydowania o nienaruszalności treści i formy pracy; decydowania o pierwszym publicznym 
udostępnieniu pracy publicznie; decydowanie o nadzorze nad sposobem korzystania z pracy. 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez ROK i Oks praw pokrewnych do prac 
konkursowych (dotyczy zarówno całości jak i dowolnych części) na polach eksploatacji określonych  
w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w mediach elektronicznych,  



 

 

 
w szczególności na stronach internetowych i mediach społecznościowych, bez ograniczeń czasowych, 
ilościowych oraz terytorialnych, w celu promowania działalności ROK i Oks. 
 
 
Miejsce, data      Czytelny podpis uczestnika* 
 
 
________________________________   ________________________________ 
 
 
Jako rodzic / opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika wyrażam zgodę w powyższym zakresie. 
 
 
Miejsce, data      Czytelny podpis opiekuna prawnego* 
 
 
________________________________   ________________________________ 
 
 
*W przypadku gdy niepełnoletni uczestnik nie ukończył 16. roku życia, zgodę wyraża rodzic / opiekun prawny. W przypadku gdy 
niepełnoletni uczestnik ukończył 16. rok życia, zgodę wyraża zarówno uczestnik, jak i rodzic / opiekun prawny. 
 
 
Klauzule informacyjne 
 
I Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w konkursie 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 (RODO), informujemy, iż: 
 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 8, 
43-300 Bielsko-Biała, Regon: 000283222. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest pod numerem 
telefonu (+48) 33 822 05 93 lub adresem e-mail rok@rok.bielsko.pl. 
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 
możliwy jest pod numerem telefonu (+48) 33 822 05 93 lub adresem e-mail iod@rok.bielsko.pl. 
3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach: 
a) związanych z realizacją konkursu – na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 
b) związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych takich jak: ubezpieczeniowe, księgowo-podatkowe, archiwizacyjne – 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 
c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub 
dochodzenia ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
4. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych będzie uniemożliwiać 
udział w konkursie. 
5. Dane będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz 
obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa – do momentu wypełnienia przez Administratora 
niezbędnego obowiązku prawnego ciążącego na nim. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody – 
do czasu jej wycofania lub z chwilą jej wycofania dalej archiwizowanie przez okres niezbędny w celu ewentualnego 
dochodzenia praw i roszczeń. 
6. Administrator jest uprawniony do przekazywania Pana / Pani danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie 
koniecznym do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ZUS, US, organom kontrolnym, 
nadzorczym lub audytowym oraz w celu prawidłowego i należytego wykonywania zadań Administratora i w związku  
z zawartą umową, tj. podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności: dostawcom usług 
pocztowych, kurierskich, dostawcom usług prawnych i doradczych, dostawcom usług w zakresie IT, podmiotom 
prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje finansowe). Dane osobowe mogą zostać również przekazane do  
 



 

 

 
właściwej instytucji finansującej (Stowarzyszenie „Region Beskidy”, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej) celem 
przeprowadzenia kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanych środków. 
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich / organizacji międzynarodowych. 
8. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa przysługuje Panu / Pani prawo 
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 
do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią / Pana zgody. 
9. Ponadto informujemy, że przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy w Pana / Pani 
przekonaniu przetwarzanie danych osobowych będzie naruszało przepisy RODO. 
10. Pana / Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym 
profilowaniu i w ten sposób nie będą wywoływały skutków prawnych. 
 
II Przetwarzanie danych w ramach programu funduszy europejskich 
 

1. Administratorem danych udostępnionych w ramach uczestnictwa w Programie Współpracy Transgranicznej INTERREG  
V-A Polska – Słowacja 2014–2020 jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Dane te zostały powierzone Stowarzyszeniu 
„Region Beskidy” (zwanemu dalej Euroregionem) do przetwarzania oraz powierzone WJT w Żylinie do dalszego 
przetwarzania. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora IOD jest możliwy pod adresem  
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub pod adresem poczty elektronicznej IOD@miir.gov.pl. 
2. Klauzula informacyjna dostępna jest na stronie prowadzonej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
(poprzednio: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) pod adresem: 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/ogolne-zasady-przetwarzania-danych-osobowych-w-
ramach-funduszy-europejskich/ 
3. Administratorem danych gromadzonych w systemie teleinformatycznym Generator wniosków i rozliczeń (za 
pośrednictwem którego: przygotowywany, składany i przesyłany jest wniosek o dofinansowanie oraz raporty z realizacji, 
prowadzona jest korespondencja, przekazywane są elektroniczne wersje dokumentów) jest Euroregion. Kontakt  
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych IOD Administratora jest możliwy pod adresem: ul. Widok 18/1–3, 43-300 
Bielsko-Biała lub pod adresem poczty elektronicznej: biuro@euroregion-beskidy.pl. 
4. Dane osobowe przetwarzane są w ramach następujących zbiorów: Generator wniosków i rozliczeń – zakres danych 
osobowych określony został w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na stronie internetowej Euroregionu 
http://www.euroregion-beskidy.pl/mikroprojekty/interreg-pl-sk/generator/ 
5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi wniosków i rozliczeń składanych w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014–2020, na podstawie Umowy o dofinansowanie – art. 6 ust. 1 lit.  
b) RODO. 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych uniemożliwiać będzie udział w Programie. 
7. Dane będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz 
obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa – do momentu wypełnienia przez Administratora 
niezbędnego obowiązku prawnego ciążącego na nim, lecz nie dłużej niż w terminach wskazanych w umowie  
o dofinansowanie. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania lub z chwilą 
jej wycofania dalej archiwizowanie przez okres niezbędny w celu ewentualnego dochodzenia praw i roszczeń. 
8. Administrator jest uprawniony do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym 
do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Urząd 
Skarbowy (US), organom kontrolnym, nadzorczym lub audytowym oraz w celu prawidłowego i należytego wykonywania 
zadań Administratora i w związku z zawartą umową, tj. podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej przez 
niego działalności: dostawcom usług pocztowych, kurierskich, dostawcom usług prawnych i doradczych, dostawcom usług  
w zakresie IT, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje finansowe). 
9. Dane osobowe mogą zostać również przekazane do właściwej instytucji finansującej Ministerstwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej (poprzednio: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) celem przeprowadzenia kontroli prawidłowości wydatkowania 
otrzymanych środków. 
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich / organizacji międzynarodowych. 
11. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa przysługuje Pani / Panu prawo 
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 
do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią / Pana zgody. 
12. Ponadto informujemy, że przysługuje Pani / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy w Pani / Pana 
przekonaniu, przetwarzanie danych osobowych będzie naruszało przepisy RODO. 
13. Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym 
profilowaniu i w ten sposób nie będą wywoływały skutków prawnych. 


