
ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Konkursu Fotograficznego „WĘGIEL” 

___________________________________ Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie  

___________________________________ Adres autora/osoby składającej oświadczenie 

___________________________________Tytuł pracy konkursowej  

___________________________________nr tel. lub adres e-mail   

___________________________________nazwa organizacji ZZG w Polsce 

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu  

oraz przetwarzaniu danych osobowych 

Ja niżej podpisany/a 
___________________________________________________________________________ 

(czytelnie imię i nazwisko wypełniającego oświadczenie) jako autor pracy konkursowej  dalej określanej 
jako „utwór”, zgłoszonej do konkursu „Węgiel” organizowanego przez Związek Zawodowy Górników 
w Polsce (zwanego Organizatorem), oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia 
majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Przenoszę 
nieodpłatnie na Organizatora — Związek Zawodowy Górników w Polsce z siedzibą przy Placu 
Grunwaldzkim 8-10 w Katowicach, kod pocztowy 40-950, KRS: 0000132787— autorskie prawa 
majątkowe do utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworu poprzez jego 
adaptację lub przerobienie utworu, połączenie z go z innym utworem, a Organizator Konkursu 
oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do utworu. Autorskie prawa majątkowe do utworu 
wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego 
oświadczenia i bez wynagrodzenia oraz dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie 
wykorzystania i rozporządzania utworem, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z 
opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. 
Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji: 
a) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów z zastosowaniem technik poligraficznych, 
reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektrycznych, 
zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych; b) wprowadzanie do obrotu oryginałów 
lub egzemplarzy utworu, najem lub użyczenie oryginału albo egzemplarzy, na których utrwalono utwór 
bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie;  
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 utworów przez osoby trzecie był 
możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;  
d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie;  
e) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy.  
Zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym 
powyżej oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na 
rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu. Upoważniam ponadto Organizatora do decydowania 
o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonego do Konkursu utworu oraz przeprowadzenia 
nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem tego utworu. Oświadczam ponadto, że utwór jest 
mojego autorstwa i, że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich 
i praw zależnych na Organizatora, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.  
 
______________________________________  

Data i podpis autora 



 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zgodnie  z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. obowiązującym od dnia 25 maja 2018  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. Administrator Danych Osobowych 
Administratorem danych osobowych jest Związek Zawodowy Górników w Polsce z siedzibą przy 
Placu Grunwaldzkim 8-10 w Katowicach, kod pocztowy 40-950, KRS: 0000132787. 

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe [tj. imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail] będą przez nas przetwarzane na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia 
w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia konkursu, opublikowanie informacji o laureatach, 
archiwizację dokumentów, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), tj. na podstawie wyrażonej zgody, 
w celach związanych z organizacją, promocją i przeprowadzeniem konkursu fotograficznego „Węgiel” 
a także publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej i kanałach 
społecznościowych Związku Zawodowego Górników w Polsce, a także w celach archiwizacyjnych i 
rozliczalności wymaganej przepisami RODO.  

3. Odbiorcy danych osobowych 
ZZG w Polsce  przetwarza dane w celu, do którego zostały zebrane. Pani/Pana dane osobowe będą 
mogły być przez nas przekazywane w szczególności jury konkursowemu, a także naszym partnerom, 
z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszym zadań i innych obowiązków 
prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi 
doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam 
usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych 
oraz umownych. 

4. Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Dane 
osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania 
na stronach internetowych i mediach społecznościowych organizatora Konkursu, jednak nie dłużej niż 
do momentu odwołania zgody oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.  

5. Klauzula informacyjna o prawie do cofnięcia zgody  
W każdej chwili ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  
na podstawie wyrażenia powyższej zgody przed jej cofnięciem.   

6. Prawa przysługujące osobom, których dane osobowe są przetwarzane 
a) prawo do dostępu do swoich danych - osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które 

przechowujemy jako administrator danych. 
b) prawo do sprostowania danych – osoby fizyczne mają prawo żądania sprostowania danych, 

jej dotyczących, które są nieprawidłowe. Zmiany danych osobowych oraz ich aktualizacji lub 
uzupełnienia można dokonać poprzez zgłoszenie tego zamiaru administratorowi danych.  



c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych - osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili,  
ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie 
z przepisami prawa.  

d) prawo do przenoszenia danych oraz prawo do usunięcia danych - z prawa do usunięcia 
danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, 
dla których zostały zebrane albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie 
danych. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej 
danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być 
również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Z kolei 
prawo do przenoszenia danych  przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby 
odbywa się na podstawie  zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy 
przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru –  jeżeli Pan/Pani uważa przetwarzanie 
danych osobowych dokonywane jest z naruszeniem przepisów prawa może Pan/Pani złożyć 
skargę do organu nadzorczego, którym aktualnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

 
Przyjmuje do wiadomości i wyrażam zgodę: ______________________________________  

Data i podpis  

 
 


