
Załącznik do Regulaminu  Festiwalu Twórczości Dziecięcej WP 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałe(am) się z Regulaminem  Festiwalu Twórczości Dziecięcej WP i 
wyrażam zgodę na: 

1. Nieodpłatne przeniesienie na rzecz Organizatora prawa do artystycznych wykonań.
2. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 1 obejmuje następujące pola eksploatacji:
- utrwalenie za pomocą systemu zapisu obrazu i dźwięku w formie analogoweji cyfrowej,

w szczególności na taśmie filmowej, wideokasecie, nagranie na płycie kompaktowej
i DVD, w internecie,

- utrwalenie za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej,
- zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego

i cyfrowego zapisu, w szczególności na taśmie filmowej, wideokasecie, nagranie
na płycie kompaktowej i DVD,

- umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej,
- niekomercyjne publiczne odtworzenie w celach promocyjnych,
- nadawanie za pomocą satelity.
3. Utrwalanie wizerunku (fotografowanie i filmowanie) podczas 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.

Ponadto, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz 
dziecka w zakresie wynikającym z uczestnictwa dziecka w Festiwalu Twórczości Dziecięcej 
WP oraz oświadczam, że zapoznałe(a)m się z poniższymi informacjami: 

1) administratorem udostępnionych danych osobowych jest Wojskowe Centrum Edukacji
Obywatelskiej, z siedzibą przy ul. Banacha 2, 00-909 Warszawa; siedziba tymczasowa
ul. Nieświeska 54/56, budynek 35;

2) z inspektorem ochrony danych w WCEO można się skontaktować pod numerem
tel. 261 872 500;

3) udostępnione dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu nieograniczonego
w czasie wykorzystywania utrwalonego wizerunku, rozpowszechnianie ich w drodze
publikowania na stronie internetowej i w mediach społecznościowych, wykorzystywania
w materiałach promocyjnych w celu prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych
i działalności Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie co oznacza,
że dane są udostępniane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 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;

4) dane będą przetwarzane przez czas przechowywania dokumentów wynikający
z przepisów archiwizacyjnych oraz wykorzystywania materiałów filmowych
i fotograficznych, na których utrwalono wizerunek;

5) każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (poprzez pisemny
wniosek do Dyrektora WCEO);

6) każdy ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) istnieje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw
związanych z ochroną danych osobowych, gdy Uczestnik Uego opiekun prawny) uzna
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia



o ochronie danych osobowych (RODO), a także aktualnie obowiązujących aktów
prawnych o ochronie danych osobowych;

8) podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa dziecka w Festiwalu 
Twórczości Dziecięcej WP. W przypadku niepodania danych lub niewyrażenia zgody na 
utrwalanie i przetwarzanie wizerunku uczestnictwo dziecka
w Festiwalu będzie niemożliwy;

9) przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne ze względu na 
obowiązujące wewnętrzne procedury;

10)oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
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* właściwe podkreślić

potwierdzenie przez jednostkę delegującą 


