
Załącznik 6  

OŚWIADCZENIE O PRAWACH  AUTORSKICH 

 

Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez czas 

nieokreślony, napisanego przeze mnie wiersza lub etiudy Przedszkolu nr 107 „Słoneczko” we 

Wrocławiu na obszarze terytorium wszystkich państw na świecie, z uwzględnieniem 

ponadgranicznego charakteru Internetu, na wymienionych poniżej polach eksploatacji: 

- rozpowszechnianie lub publikowanie w Internecie (w tym publiczne udostępnianie, 

rozpowszechnianie na stronach internetowych i portalach społecznościowych Przedszkola np. 

Facebook i inne);  

- rozpowszechnia w formie druku na dowolnych polach eksploatacji.  

Wyrażam zgodę na zmianę formatu dokumentu, w jakim pierwotnie została zapisana moja praca.  

 

 

 

_________________________________________ 

Podpis autora tekstu wiersz/etiuda  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. 1.Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 107 „Słoneczko” , ul. W. Stysia 71,  

53-529 Wrocław. 

2. Administrator wyznaczył punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą jest nim Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych – Tomasz Grzybowski, z którym można skontaktować się pod adresem: 

CORE Consulting Sp. z o.o., ul. Wyłom 16 61-671 Poznań, e-mail: inspektor@coreconsulting.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody i w celu publikacji wizerunku na stronach www 

http://przedszkole107.professo.pl/ oraz www.wke.wroclaw.pl.  

4. Dane w postaci wizerunku przetwarzane na potrzeby promocji Przeglądu oraz jego Organizatora 

będą przetwarzane przez czas swojej przydatności dla realizowanego celu, chyba że uczestnik 

wcześniej wycofa swoją zgodę na takie dalsze przetwarzanie. 

5. Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe, a jej brak nie ma wpływu na możliwość uczestnictwa w 

Przeglądzie. 

6. Zgoda może być wycofana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano przed jej cofnięciem.  

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi będziemy współpracować w ramach 

realizacji Przeglądu: inne placówki oświatowe, sponsorzy,  

8. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania.  

9. Uczestnik ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych 

przez Organizatora.  

10. Ponadto każdy uczestnik Przeglądu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli uzna, iż 

przetwarzanie jego danych osobowych narusza regulacje w obszarze ochrony danych osobowych. 

11. Powyższe prawa uczestnik może wykonać pisząc na adres Przedszkole nr 107 „Słoneczko”,  

ul. W. Stysia 71, 53-529 Wrocław lub mailowo na inspektor@coreconsulting.pl. 

12. Dane osobowe nie podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji – w tym profilowaniu. 
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