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Załącznik nr 2  

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

Urzędu Statystycznego w Szczecinie „Jeden dzień z życia na wsi” promujący Powszechny Spis Rolny 

2020 

 

 IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA  
  

DATA URODZENIA UCZESTNIKA 
  

IMIĘ I NAZWISKO 

RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

  

TELEFON KONTAKTOWY  

ADRES E-MAIL 

  

   

OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA 

1.      Oświadczam, że załączona praca została wykonana samodzielnie przez Uczestnika i jest on jej 

jedynym autorem, nie była nigdzie wcześniej publikowana, ani przedstawiana na innych konkursach 

oraz że nie narusza jakichkolwiek praw osób czy podmiotów trzecich i że ja w imieniu córki/syna 

ponoszę wszelką odpowiedzialność z tego tytułu. Oświadczam, że jako rodzic lub opiekun prawny 

autora przekazanej pracy, w przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich, ponoszę 

odpowiedzialność za poniesioną szkodę.  

2.      Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursu, wyrażam zgodę na jego 

postanowienia oraz na udział córki/syna w konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami. 

3.      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych 

zgłaszanego przeze mnie uczestnika, przez Organizatora Konkursu Urzędu Statystycznego w 

Szczecinie „Jeden dzień z życia na wsi” promującego Powszechny Rolny 2020, z siedzibą przy Jana 

Matejki 22 70-530 Szczecin, na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 w związku z udziałem w Konkursie Spis rolny w obiektywie, jego 

promowaniem, publikacją jego wyników oraz prezentacją i publikacją zgłoszonej pracy. Jestem 

świadomy przysługującego mi prawa do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą mnie/mojej 

córki/syna. 

4. W przypadku zaistniałych okoliczności, których nie można było przewidzieć zobowiązuję się wyrazić 

zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy, w zakresie 

określonym w Regulaminie konkursu „Jeden dzień z życia na wsi” i umowie przeniesienia autorskich 

praw majątkowych. 
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5.      Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych 

osobowych, zawartą w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu Spis rolny w obiektywie i wyrażam 

zgodę na wszystkie punkty tam zawarte. 

6.      Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.  

  

  

  

  

  

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

Miejscowość i data                                                                                        Czytelny podpis 


