Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu
na wzór graficzny odznaczenia Chorągwi Stołecznej ZHP

................................................
imię i nazwisko uczestnika Konkursu

................................................
adres uczestnika Konkursu

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.
......................................................................
data i podpis autora
(+ ew. opiekunów prawnych)

Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji
Regulaminu Konkursu na wzór graficzny
odznaczenia Chorągwi Stołecznej ZHP
Ja
niżej
podpisany/a.............................................................................................
nr PESEL .............................., legitymujący/a się dowodem tożsamości
...........................
nr
...................,
wydanym
przez
......................................................................., oświadczam, że zapoznałem
się z Regulaminem Konkursu na wzór graficzny odznaczenia Chorągwi Stołecznej ZHP
organizowanego przez Chorągiew Stołeczną ZHP w Warszawie, i akceptuję jego treść.

......................................................................
data i podpis autora
(+ ew. opiekunów prawnych)

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich
na Organizatora Konkursu na wzór graficzny odznaczenia
Chorągwi Stołecznej ZHP
Ja,
niżej
podpisany/a.............................................................................................,
jako autor pracy konkursowej, zwanej dalej „Odznaczenie”, zgłoszonej do Konkursu na
wzór graficzny odznaczenia Chorągwi Stołecznej ZHP, zwanego dalej „Konkurs”,
organizowanego przez Chorągiew Stołeczną ZHP, zwaną dalej „Organizator”, dla osób
fizycznych, będących obywatelami polskimi, oświadczam, iż jestem uprawniony/a do
przeniesienia majątkowych praw autorskich do Odznaczenia w zakresie wskazanym w
niniejszym oświadczeniu.
Jako autor przenoszę nieodpłatnie na Organizatora – Chorągiew Stołeczną ZHP z siedzibą
w Warszawie przy ul. Piaskowej 4 – autorskie prawa majątkowe do Odznaczenia, a także
prawa zależne, w tym prawo do opracowania Odznaczenia poprzez jego adaptację lub
przerobienie, połączenie go z innym Odznaczeniem, a Organizator oświadcza, iż przyjmuje
autorskie prawa majątkowe do Odznaczenia.
Autorskie prawa majątkowe do Odznaczenia wraz z prawami zależnymi przechodzą na
Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia przez obie strony i dają
Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania
Odznaczeniem, w tym zezwolenie na rozporządzanie i korzystanie z opracowania
Odznaczenia w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat.
Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach
eksploatacji:
a) wytwarzanie oryginałów lub egzemplarzy Odznaczenia, najem lub użyczenie
oryginału albo egzemplarzy, na których utrwalono Odznaczenie bez ograniczeń
przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względu na nakład
i przeznaczenie,
b) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy Odznaczenia z zastosowaniem
technik poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych,
cyfrowych,
na
nośnikach
optoelektrycznych,
zapisu
magnetycznego,
audiowizualnych lub multimedialnych,
c) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie
w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na
portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter) w taki sposób, aby
dostęp do Odznaczenia przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie
miejscu i czasie,
d) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie,
e) reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych,
f) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych.
Jako autor Odznaczenia zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie
z opracowań Odznaczenia w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora
uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z
opracowań Odznaczenia.

Upoważniam ponadto Organizatora do decydowania o pierwszym publicznym
rozpowszechnieniu zgłoszonego do Konkursu Odznaczenia oraz przeprowadzenia nadzoru
autorskiego przed rozpowszechnieniem tego Odznaczenia.
Jako autor upoważniam do wykonywania
rozpowszechniania Odznaczenia.

nadzoru

autorskiego

i

anonimowego

Jako autor oświadczam, że Odznaczenie jest mojego autorstwa i, że w związku
z wykonaniem Odznaczenia i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw
zależnych na Organizatora, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.
......................................................................
data i podpis autora
(+ ew. opiekunów prawnych)

......................................................................
data i podpis Organizatora

Oświadczenie o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych
Jako autor projektu odznaczenia Chorągwi Stołecznej ZHP
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
na wzór graficzny odznaczenia Chorągwi Stołecznej ZHP zgodnie z
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Przetwarzane dane osobowe mogą być publikowane zgodnie z
w Regulaminie konkursu.

wyrażam zgodę na
do realizacji Konkursu
ustawą z dnia 10 maja
zasadami określonymi

.....................................................................
data i podpis autora
(+ ew. opiekunów prawnych)

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane
osobowe jest Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie,
ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa, zarejestrowana w krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem
KRS: 0000268913, NIP: 527-252-6138, REGON: 140786064, tel. 533 318 712 lub 22 621 65 14, e-mail:
choragiew@stoleczna.zhp.pl.
Jak się można z nami skontaktować?
W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu:
ZHP Chorągiew Stołeczna
tel: 533 318 712 lub 22 621 65 14
e-mail: choragiew@stoleczna.zhp.pl
Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00, a w czwartek w godz. 11:00-19:00

Skąd mamy Państwa dane?
Dane otrzymaliśmy od Państwa podczas zgłoszenia Państwa pracy w ramach Konkursu na wzór
graficzny odznaczenia Chorągwi Stołecznej ZHP.
Czy muszą Państwo podawać nam swoje dane?
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale podanie danych jest niezbędne do
rozstrzygnięcia konkursu, zgodnie z zaakceptowanym regulaminem lub aby spełnić wymagania
określone przepisami prawa, których musimy przestrzegać czy procedur wewnętrznych,
wynikających z wdrożonych i funkcjonujących w ZHP standardów.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo danych osobowych, niezbędnych do publikacji
projektu, niestety nie będziemy mogli zaprezentować pracy jako Państwa, ani jej nagrodzić.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, ponieważ są one niezbędne do
realizacji postanowień zaakceptowanego regulaminu oraz do kontaktu z Państwem. Ponadto
Państwa dane przetwarzane są w celu:
 kontaktowania się z Państwem w celach informacyjnych,
 kontaktowania się z Państwem w celach podatkowych i rachunkowych,
 zbierania materiałów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia
przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, w ten
sam sposób, w jaki została wyrażona. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Cofnięcie
zgody na przetwarzanie danych będzie skutkować wycofaniem projektu z konkursu oraz dalszych
publikacji.
Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?
Będziemy przetwarzać Państwa dane najkrócej, jak to jest możliwe. Dla poszczególnych
przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:
 jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie dla określonego celu, będziemy
przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu odwołania zgody,
 dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu
przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes.
Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Nie udostępniamy Państwa danych osobom lub podmiotom trzecim. W szczególnych przypadkach
Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Każdy wniosek o udostępnienie jest przez nas
wnikliwie badany, a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy w wyniku tej analizy
stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym podmiotom
Państwa danych.
Jakie mają Państwo uprawnienia wobec ZHP Chorągwi Stołecznej w zakresie przetwarzanych
danych?
W związku z tym, że powierzają nam Państwo swoje dane osobowe, mamy wobec
Państwa następujące zobowiązania:
 mogą Państwo żądać sprostowania danych: jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 mogą Państwo żądać usunięcia danych: żądanie zostanie przez nas niezwłocznie spełnione, o ile
do dalszego przetwarzania danych nie obligują nas przepisy prawa, z przepisów prawa nie wynika
obowiązek, który musimy zrealizować, lub gdy dane osobowe nie są nam niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń. Państwa dane zostaną usunięte jeżeli:
o
nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
o
przetwarzaliśmy je na podstawie wyrażonej zgody, którą Państwo wycofali, a nie istnieje
inna podstawa prawna ich przetwarzania,

wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w ramach realizacji prawnie
usprawiedliwionego interesu administratora, a jednocześnie nie zachodzą inne
okoliczności, które usprawiedliwiają dalsze przetwarzanie danych,
o
dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
o
dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek wynikający z przepisów
prawa.
 mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych: jeżeli dane są nieprawidłowe – mogą
Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić
prawidłowość tych danych; jeżeli Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale
nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte;
 w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa
się na podstawie zgody lub umowy z Państwem zawartej oraz gdy przetwarzanie to odbywa się
w sposób automatyczny.
o

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do
organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Chcielibyśmy
jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy: przetwarzanie
Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów
statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo
znaleźli.
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

