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Konkurs na debiut muzyczny - Autorskie Podboje 2022. 

§1 

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, zwany dalej 

Organizatorem ogłasza konkurs pn. „Autorskie Podboje” realizowany w ramach 

przedsięwzięcia kulturalnego „Manewry Artystyczne Wojska Polskiego 2022”, zwany dalej 

konkursem. 

§2 

Celem Konkursu jest: 

1. Inspirowanie środowisk twórczych i artystycznych do podejmowania tematyki dotyczącej 

współczesnego wojska. 

2. Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej prowadzonej w wojsku. 

3. Kultywowanie tradycji oręża polskiego poprzez twórczość sceniczną. 

4. Wzbogacanie oferty repertuarowej wojskowych ośrodków kultury. 

5. Ocena poziomu artystycznego działalności kulturalnej prowadzonej w wojsku. 

§3 

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie kierownicy i instruktorzy z klubów wojskowych, 

dowódcy-kapelmistrzowie i muzycy orkiestr wojskowych, żołnierze i artyści - amatorzy, 

spełniający niżej wymienione wymagania: 

1. Są osobami pełnoletnimi. 

2. Są objęci działalnością klubów wojskowych1 lub są słuchaczami uczelni wojskowych, 

muzykami orkiestr wojskowych lub artystami RZAWP. 

3. Zostali zgłoszeni do konkursu przez niżej wymienionego dowódcę/komendanta/dyrektora: 

- Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, 

- Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, 

- Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, 

- Dowódcę Garnizonu Warszawa, 

- Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej, 

- Komendanta - Rektora Akademii Sztuki Wojennej, 

- Komendanta - Rektora Wojskowej Akademii Technicznej, 

- Komendanta - Rektora Akademii Marynarki Wojennej, 

- Komendanta - Rektora Akademii Wojsk Lądowych, 

- Komendanta - Rektora Lotniczej Akademii Wojskowej, 

- Dyrektora Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego (RZAWP). 

4. Dowódcy/Komendanci-Rektorzy/Dyrektor zgłaszają artystów do udziału w konkursie 

zgodnie z zasadą, że klub wojskowy/orkiestra wojskowa/zespół może być reprezentowany 

przez jeden podmiot wykonawczy. 

5. Zespół muzyczny może składać się wyłącznie z pracowników klubów wojskowych, z osób 

objętych działalnością klubów wojskowych (ze składu obecnie funkcjonujących sekcji 

muzycznych), muzyków/artystów orkiestr wojskowych lub RZAWP. 

                                                           
1 Zgodnie z pkt. 15 decyzji Nr 55/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zasad 
działalności klubów wojskowych (Dz. Urz. MON z 2013 r., Nr 63 z późn. zm.) 
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W przypadku orkiestr wojskowych dopuszcza się możliwość doangażowania wokalisty/ów, 

na koszt orkiestry wojskowej. 

 

6. Do ww. zgłoszeń należy dołączyć: 

- indywidualne karty zgłoszenia na odpowiednim formularzu przedstawionym  

w załącznikach nr 1 lub 2, 

- oryginały oświadczeń wykonawców, akompaniatorów, na formularzu przedstawionym  

 w załączniku nr 3 lub 4. 

 

7. Biuro Organizacyjne powołuje Kierownik Klubu Marynarki Wojennej: 

Biuro Organizacyjne Konkursu Autorskie Podboje 2022 

Klub Marynarki Wojennej w Gdyni, 

ul. Zawiszy Czarnego 1 

81-301 Gdynia 

telefon 261 263 518 

fax 261 261 368 

§4 

Do konkursu autor zgłasza kompozycję wokalną, wokalno-instrumentalną lub instrumentalną, 

która nie była do tej pory włączona do repertuaru i wykorzystywana w działalności służbowej, 

prezentowana publicznie, do której posiada pełne prawa autorskie i majątkowe zgodnie  

z zapisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

2019.1231 tj. z dnia 2019.07.03). 

Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Biura Organizacyjnego Konkursu upływa 30 czerwca 

2022 r. (decyduje data stempla pocztowego). 

§5 

Klub wojskowy zgłasza jeden podmiot artystyczny w dyscyplinie konkursowej: 

kompozycja wokalna lub wokalno-instrumentalna: autorski utwór słowno-muzyczny 

(zarówno w warstwie muzycznej jak i tekstowej) wykonywany w języku polskim, o czasie 

wykonania nieprzekraczającym 10 minut. Podmiot artystyczny może korzystać  

z akompaniamentu własnego, akompaniamentu towarzyszącego zespołu muzycznego lub 

półplaybacku. Zespół muzyczny rozumiany jest jako zespół instrumentalny lub wokalno-

instrumentalny - do 5 osób łącznie, składający się z osób objętych działalnością klubów lub 

pracowników klubu; 

kompozycja instrumentalna: autorski utwór muzyczny o czasie wykonania 

nieprzekraczającym 10 minut. Podmiot artystyczny może wykonać utwór samodzielnie lub 

jako zespół muzyczny. Zespół muzyczny rozumiany jest jako zespół instrumentalny lub 

wokalno-instrumentalny - do 5 osób łącznie, składający się z osób objętych działalnością 

klubów lub pracowników klubu. 
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§6 

Orkiestra wojskowa i RZAWP zgłasza jeden podmiot artystyczny w dyscyplinie 

konkursowej: 

 

kompozycja wokalna lub wokalno-instrumentalna: autorski utwór słowno-muzyczny 

(zarówno w warstwie muzycznej jak i tekstowej) wykonywany w języku polskim, o czasie 

wykonania nieprzekraczającym 10 minut. Podmiot artystyczny może korzystać  

z akompaniamentu własnego, akompaniamentu towarzyszącego zespołu muzycznego lub 

półplaybacku. Zespół muzyczny rozumiany jest jako wokalny lub wokalno-instrumentalny - do 

30 osób łącznie, złożony z kapelmistrza, muzyków orkiestry wojskowej (doangażowanego 

wokalisty/ów) lub muzyków/artystów RZAWP. 

kompozycja instrumentalna: autorski utwór muzyczny o czasie wykonania 

nieprzekraczającym 10 minut. Podmiot artystyczny może wykonać utwór samodzielnie lub 

jako zespół muzyczny. Zespół muzyczny rozumiany jest jako zespół instrumentalny - do 30 

osób łącznie, złożony z kapelmistrza, muzyków orkiestry wojskowej lub muzyków RZAWP. 

§7 

Do zgłoszenia należy dołączyć nagranie wideo w kadrze poziomym, poprzedzone i zakończone 

dziesięciosekundową stopklatką, w rozdzielczości HD Ready lub Full HD. Do nagrań proszę 

dołączyć załączone zgody na wykorzystanie wizerunków osób i rozpowszechnianie nagrań. 

§8 

Organizator konkursu: 

1. Zatwierdza skład jury, zaproponowane przez Biuro Organizacyjne. 

2. Zapewni środki budżetowe w zakresie zabezpieczenia infrastruktury scenicznej, w tym m.in.: 

- nagłośnienie, 

- instrument dla akompaniatora - fortepian lub pianino oraz perkusję, 

- urządzenia do odtwarzania nagrań towarzyszących prezentacjom, przygotowanych  

w formacie wav (wave) lub mp3 (o dopuszczalnym konwerterze powyżej 256 kbit/s) na 

nośniku CD oraz pendrive lub karcie pamięci. Na nośniku znajdować się mogą wyłącznie 

utwory przeznaczone do wykorzystania w konkursie, 

- określi limit czasowy niezbędny do przeprowadzenia prób w poszczególnych kategoriach 

konkursowych. 

3. Zastrzega sobie prawo do wykorzystania w swej działalności promocyjnej, metodycznej  

i wychowawczej zarejestrowanego dźwięku, obrazu filmowego i fotograficznego  

z prezentacji artystycznych uczestników konkursu, w całości lub we fragmentach, w czasie  

i miejscach przez siebie wybranych podając dane autora (imię i nazwisko, ew. pseudonim) 

bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych. 

4. Zastrzega sobie prawo rozstrzygnięcia konkursu na podstawie nadesłanych nagrań, w formie 

wydarzenia on-line w mediach społecznościowych. 

5. Podejmie działania w zakresie obowiązków podatkowych związanych z przekazaniem 

nagród laureatom konkursu. 

6. Jest administratorem danych osobowych uczestników konkursu2, które przetwarzane będą 

wyłącznie na potrzeby przygotowania i realizacji konkursu przez powołane w tym celu Biuro 

Organizacyjne konkursu. 

                                                           
2 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
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§9 

Jury: 

1. Zakwalifikuje podmioty artystyczne do udziału w konkursie. 

2. Wyłoni laureatów Konkursu odrębnie w poszczególnych grupach podmiotów 

artystycznych wymienionych w § 5 i 6, wg następujących kryteriów: 

a) kompozycja utworu i jego walory: 

b) kreatywność i nowatorskość kompozycji; 

c) forma prezentacji utworu. 

3. Dokona podziału nagród konkursowych. Posiada prawo do przyznania Grand Prix dla 

wybranej kompozycji. Decyzje Jury są ostateczne. 

4. Ogłosi treść protokołu podczas Koncertu Galowego oraz poprzez Biuro Organizacyjne na 

stronach internetowych i pisemnie w ramach korespondencji służbowej poprzez 

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON. 

§10 

Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest dopełnienie wymogów formalnych 

określonych niniejszym regulaminem. 

§11 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu przez Organizatora. 

Załączników 4 na 8 str. 

                                                           

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Ministra Obrony Narodowej i Ministerstwo 

Obrony Narodowej w celu prowadzenia korespondencji dla realizacji zadań i czynności 

wynikających z przepisów prawa i/lub dla wykonania zadań realizowanych w interesie 

publicznym. W Ministerstwie Obrony Narodowej został wyznaczony Inspektor Ochrony 

Danych, z którym można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: 

iod@mon.gov.pl. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy 

prawa, w tym m.in. przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony 

Narodowej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Dane mogą być przekazywane 

podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ww. administratorów, a także innym 

podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do 

państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane 

przez okres wynikający z obowiązującego w Ministerstwie Obrony Narodowej Jednolitego 

Rzeczowego Wykazu Akt. Ma Pani/Pan: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo 

do żądania ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, w przypadkach 

wymienionych w RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2). Podanie danych jest konieczne do 

prowadzenia korespondencji mającej na celu realizację zadań i czynności wynikających  

z przepisów prawa. W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. Szczegółowe informacje  

w odniesieniu do poszczególnych czynności przetwarzania danych osobowych znajdują się na 

stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej o adresie: www.gov.pl/web/obrona-

narodowa. 
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MANEWRY ARTYSTYCZNE WOJSKA POLSKIEGO 2022 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

………………………………. 
       (pieczęć jednostki wojskowej) 

   

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Autorskie Podboje 2022 

 

solista-wokalista, zespół wokalny, zespół wokalno-instrumentalny, instrumentalista, 

zespół instrumentalny z klubu wojskowego/orkiestry wojskowej/RZAWP 

 

  …………………………………………………………………………………….. 

 

1. Tytuł utworu, imię i nazwisko autora tekstu, muzyki.  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu Autorskie Podboje zgłaszam udział  

w kategorii* 

- solista-wokalista 

- zespół wokalny 

- zespół wokalno-instrumentalny 

- instrumentalista 

- zespół instrumentalny 

 

3. Imię i nazwisko wykonawcy 

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

lub nazwa i skład zespołu (imię i nazwisko, data urodzenia, stopień wojskowy) 

    

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. Czas trwania prezentacji.................................................................................... 

5. Rodzaj akompaniamentu: własny, nagranie, zespół akompaniujący na żywo * 

Skład orkiestry/RZAWP (stopień, imię i nazwisko, funkcja w zespole): 

1) ........................................................................................................................ 

2) ........................................................................................................................ 
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3) ........................................................................................................................ 

4) ........................................................................................................................ 

5) ........................................................................................................................ 

6) ....................................................................................................................... 

7) ........................................................................................................................ 

8) ........................................................................................................................ 

9) ......................................................................................................................... 

10) ....................................................................................................................... 

11)........................................................................................................................ 

12)......................................................................................................................... 

13) ........................................................................................................................ 

14) ........................................................................................................................ 

15) ........................................................................................................................ 

16) ........................................................................................................................ 

17)………………………………………………………………………………. 

18) ........................................................................................................................ 

19) ........................................................................................................................ 

20)......................................................................................................................... 

21)......................................................................................................................... 

22)......................................................................................................................... 

23)......................................................................................................................... 

24)......................................................................................................................... 

25)......................................................................................................................... 

 

6. Potrzeby techniczne 

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

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

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

7. Instytucja delegująca (dokładna nazwa) 

…………………………………………………………………………………………………

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

8. Imię, nazwisko dowódcy-kapelmistrza, kierownika klubu numer telefonu, e-mail 

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

 

 

……………………………      ……………………………. 
        (miejscowość, data)                                                                                                    (podpis osoby zgłaszającej) 
 

UWAGA - kartę należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami lub komputerowo 

* właściwe podkreślić 
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MANEWRY ARTYSTYCZNE WOJSKA POLSKIEGO 2022 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu Autorskie Podboje 2022 

i wyrażam zgodę, na podstawie Ustawy z dnia o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. 2019.1231 tj.) na: 

 

1. Nieodpłatne przeniesienie na rzecz Organizatora prawa do artystycznego wykonania 

 utworu nadesłanego na konkurs. 

2. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 1 obejmuje następujące pola eksploatacji: 

 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy 

artystycznego wykonania, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

 umieszczenie zapisu nagrań utworów nadesłanych na konkurs na stronach 

internetowych i w mediach społecznościowych, 

 niekomercyjne publiczne odtworzenie utworów w całości lub we fragmentach  

w celach promocyjnych Resortu Obrony Narodowej. 

3. Fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na publikacje wszelkich 

utrwalonych w ten sposób materiałów w określony przez Organizatora sposób. 

4. Wykorzystanie przez Organizatora na zasadzie wyłączności swojego wizerunku, 

utrwalonego podczas prób i koncertu na fotografiach oraz zapisach wideo. 

5. Przekazanie Organizatorowi nieograniczonych, pod względem czasowym 

i terytorialnym, autorskich praw majątkowych w zakresie wykorzystania wizerunku 

w całości i we fragmentach, na ww. polach eksploatacji oraz na wykorzystywanie przez 

Organizatora autorskich praw zależnych do form, na których utrwalono wizerunek, 

z prawem przenoszenia tego prawa na osoby trzecie. 

 

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. 2019.1781 tj.), do celów związanych bezpośrednio z przygotowaniem i realizacją 

Autorskich Podbojów 2022 i ich promocją. 

Imię, nazwisko wykonawcy/podpis 

1)…………………………………………………   ……………………………. 

2)…………………………………………………   ……………………………. 

3)…………………………………………………   ……………………………. 

4)…………………………………………………   ……………………………. 

5)…………………………………………………   …………………………….  

6)…………………………………………………   ……………………………. 

7)…………………………………………………   ……………………………. 

8)…………………………………………………   ……………………………. 
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9)...........................................................................   ……………………………. 

10).........................................................................   ……………………………. 

11).........................................................................   ……………………………. 

12).........................................................................   ……………………………. 

13).........................................................................   ……………………………. 

14).........................................................................   ……………………………. 

15).........................................................................   ……………………………. 

16)..........................................................................   ……………………………. 

17)..........................................................................   ……………………………. 

18) .........................................................................   ……………………………. 

19)..........................................................................   ……………………………. 

20)..........................................................................   ……………………………. 

21)..........................................................................   ……………………………. 

22)..........................................................................   ……………………………. 

23)..........................................................................   ……………………………. 

24)..........................................................................   ……………………………. 

25) .........................................................................   ……………………………. 

 

……………………………………….  …………………………………………… 

              Miejscowość, data                                         potwierdzenie przez jednostkę delegującą 
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MANEWRY ARTYSTYCZNE WOJSKA POLSKIEGO 2022 

Autorskie Podboje 2022 

 

………………………, ………………… 

 (miejscowość i data) 

 

Zgoda na wykorzystanie materiałów filmowych oraz wizerunku 

 

Ja niżej podpisana/y – 

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

Będąc osobą pełnoletnią oświadczam, że jestem autorem materiału filmowego przesłanego na 

adres Klubu Marynarki Wojennej Riwiera oraz posiadam do niego wszelkie prawa. Wyrażam 

zgodę na użycie powyższego materiału lub jego fragmentu w materiałach promocyjnych,  

w ramach przedsięwzięcia kulturalnego Autorskie Podboje 2022 oraz działań informacyjno-

promocyjnych zorganizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. 

Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych  

i przedmiotowych. 

Ponadto, wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie nagranego mojego 

wizerunku, zawartego w przesłanym materiale filmowym, użytego w materiałach 

promocyjnych, w ramach konkursu Autorskie Podboje 2022 oraz działań informacyjno-

promocyjnych zorganizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. 

 

Jednocześnie oświadczam, że przesłany materiał filmowy nie narusza moich dóbr osobistych. 

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne. 

 

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących  

i przyszłych) względem Skarbu Państwa - Ministra Obrony Narodowej z tytułu wykorzystania 

wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu powyżej. 

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych. 

 

 

…………………………………. 

(czytelny podpis) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. 2016.119.1, dalej RODO) informuję, że administratorem 

Pani/Pana/dziecka danych osobowych podanych w ramach przedsięwzięć kulturalnych  

i działań promocyjne - informacyjnych jest Minister Obrony Narodowej. 

Przetwarzanie danych osobowych przez Ministra Obrony Narodowej odbywa się na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie 

Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 poz. 196) oraz § 2 pkt 3a rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony 

Narodowej (Dz. U. poz. 426, z późn. zm.), w celu wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym tj. przedsięwzięć kulturalnych i działaniach informacyjno-promocyjnych. 

Z ww. administratorem można kontaktować się listownie na adres: Ministerstwo Obrony 

Narodowej al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa lub telefonicznie; tel. 22 628 00 31. 

W Ministerstwie Obrony Narodowej został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym 

można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@mon.gov.pl lub listownie 

na adres: Ministerstwo Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, 

z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych". 

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 

zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

Dane będą przechowywane przez okres...(5) lat. 

W związku z tym, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e 

RODO przysługuje Pani/Panu prawo: 

- dostępu do danych osobowych, 

- żądania ich sprostowania, 

- ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO, 

- do wniesienia sprzeciwu. 

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych oraz ich usunięcia. 

Informuję, że osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa 

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

Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym wzięcie udziału 

w przedsięwzięciach kulturalnych i działaniach informacyjno-promocyjnych, w przypadku 

niepodania danych osobowych materiał filmowy z Pani/Pana/dziecka wizerunkiem nie zostanie 

wykorzystany. 

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani do profilowania. 
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MANEWRY ARTYSTYCZNE WOJSKA POLSKIEGO 2022 

Autorskie Podboje 2022 

 

………………………, ………………… 

 (miejscowość i data) 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku w materiale filmowym 

 

Ja niżej podpisana/y 

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

będąc osobą pełnoletnią, wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie 

nagranego mojego wizerunku, zawartego w przesłanym materiale filmowym, w ramach 

konkursu Autorskie Podboje 2022 oraz działań informacyjno-promocyjnych zorganizowanych 

przez Ministerstwo Obrony Narodowej. 

Jednocześnie oświadczam, że przesłany materiał filmowy nie narusza moich dóbr osobistych. 

Niniejsza zgoda: 

- nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne; 

- dotyczy nagrań z moim udziałem przesłanych do Klubu Marynarki Wojennej w Gdyni. 

 

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących 

 i przyszłych) względem Skarbu Państwa - Ministra Obrony Narodowej z tytułu wykorzystania 

wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu powyżej. 

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych. 

 

…………………………………. 

(czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L .2016.119.1, dalej RODO) informuję, że administratorem 

Pani/Pana/dziecka danych osobowych podanych w ramach przedsięwzięć kulturalnych  

i działań promocyjne - informacyjnych jest Minister Obrony Narodowej. 

Przetwarzanie danych osobowych przez Ministra Obrony Narodowej odbywa się na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie 

Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 poz. 196) oraz § 2 pkt 3a rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony 

Narodowej (Dz. U. poz. 426, z późn. zm.), w celu wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym tj. przedsięwzięć kulturalnych i działaniach informacyjno-promocyjnych. 

Z ww. administratorem można kontaktować się listownie na adres: Ministerstwo Obrony 

Narodowej al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa lub telefonicznie: tel. 22 628 00 31. 

W Ministerstwie Obrony Narodowej został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym 

można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@mon.gov.pl lub listownie 

na adres: Ministerstwo Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, 

z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 

zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

Dane będą przechowywane przez okres...(5) lat. 

W związku z tym, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e 

RODO przysługuje Pani/Panu prawo: 

- dostępu do danych osobowych, 

- żądania ich sprostowania, 

- ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO, 

- do wniesienia sprzeciwu. 

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych oraz ich usunięcia. 

Informuję, że osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa 

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

Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym wzięcie udziału 

w przedsięwzięciach kulturalnych i działaniach informacyjno-promocyjnych, w przypadku 

niepodania danych osobowych materiał filmowy z Pani/Pana/dziecka wizerunkiem nie zostanie 

wykorzystany. 

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani do profilowania. 


