Załącznik nr 1 do Regulaminu
gry „Zostań paleodetektywem” (Wydawnictwo Tatarak) z okazji „Dnia Dinozaura”
(zwanego dalej Grą)
Ja niżej podpisany…………………………………………., wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego autora
przetwarzanie moich/mojego dziecka* danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, wiek, adres e-mail
kontaktowy, przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie,
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 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 w celu prowadzenia
działań statutowych Instytutu w okresie trwania konkursu w Państwowym Instytucie Geologicznym Państwowym Instytucie Badawczym.
Ponadto oświadczam, że znane jest mi:
1. Administratorem przekazanych danych będzie Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut
Badawczy z siedziba w Warszawie.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Dominik Krasowski kontakt:
dane.osobowe@pgi.gov.pl
3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych oraz prawo do ich zmiany,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
4. Moją zgodę mogę wycofać w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym
dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
…………………………………
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego autora*

Ja niżej podpisany(-a) niniejszym wyrażam zgodę na mój/mojego dziecka* udział w Grze oraz oświadczam, że
zapoznałem(-am) się z Regulaminem Gry i go akceptuję.
Oświadczam, że:
1) przystępuję moje dziecko* do Gry dobrowolnie;
2) złożona w Grze praca nie narusza praw osób trzecich, jest mojego/mojego dziecka* autorstwa, a prawo
do pracy nie podlega żadnym prawnym ograniczeniom;
3) wyrażam zgodę na upublicznienie w związku z Grą moich/mojego dziecka* danych osobowych (imię,
nazwisko, wiek) ujawnionych poniżej;
4) majątkowe prawa autorskie do złożonej pracy wraz z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, zgodnie z
postanowieniami Regulaminu, przenoszę nieodpłatnie na Organizatora;
imię i nazwisko autora
wiek
e-mail kontaktowy

Miejscowość _______________, data _____________
Podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego autora* ___________________________
*niepotrzebne skreślić
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