Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego:
WAT uczelnią przyszłości! – Metryczka

Godło:
Tytuł pracy:
Imię i nazwisko:
Wiek:
Technika:
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu:
WAT uczelnią przyszłości! –
Karta zgłoszenia / oświadczenie rodzica/opiekuna

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
(w przypadku autora pracy, który nie osiągnął pełnoletniości)

Karta zgłoszenia
Imię i nazwisko
Autora pracy
e-mail uczestnika
(Rodzica/opiekuna prawnego)
Numer telefonu
(Rodzica/opiekuna prawnego)

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

Oświadczam że,
1. zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu „WAT uczelnią przyszłości!”
organizowanym przez Wojskową Akademię Techniczną i akceptuję jego warunki,
2. wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………………... (imię
i nazwisko autora pracy ) w/w konkursie,
3. jako rodzic/prawny opiekun dziecka będącego autorem pracy jestem uprawniony/a
do przeniesienia majątkowych praw autorskich do pracy w zakresie wskazanym w niniejszym
oświadczeniu,
4. złożoną na konkurs pracę dziecko wykonało osobiście i przysługują dziecku prawa
majątkowe i osobiste i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone,
5. praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie
narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich,
które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu,
6. z dniem przekazania Organizatorowi pracy następuje nieodpłatne przeniesienie
na Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie im. Jarosława Dąbrowskiego autorskich
praw majątkowych do pracy złożonej w Konkursie, w tym prawo do korzystania
i rozporządzania pracą na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy: wytwarzania jej egzemplarzy każdą techniką,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową, a także
wprowadzania do pamięci komputera (w tym utrwalenie pracy);
b) w zakresie nieograniczonego rozpowszechniania pracy;
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c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono prace, w tym
do wprowadzania ich do obrotu, najmu oraz użyczania;
d) w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony w punkcie 2, w tym
do publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania,
a także do publicznego udostępniania pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w szczególności w sieci Internet, na dostępnych
nośnikach przekazu w szczególności ekrany LCD);
e) w zakresie publikacji pracy laureata na oficjalnej stronie internetowej Wojskowej Akademii
Technicznej oraz mediach społecznościowych;
f) dokonywanie opracowań, zmian, adaptacji, przeróbek pracy i korzystanie z tak zmienionej
pracy na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym oświadczeniu,
7. z dniem przekazania Organizatorowi pracy następuje nieodpłatne przeniesienie
na Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie wykonywania i zezwolenie na wykonywanie
zależnych praw autorskich do pracy na polach eksploatacji wskazanych powyżej,
8. z dniem przekazania Organizatorowi pracy Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
zostaje nieodpłatnie upoważniona do wykonywania osobistych praw autorskich do pracy,
9. z chwilą przekazania pracy, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie nabywa
nieodpłatnie prawo własności egzemplarzy przekazanej pracy,

……………………………………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym
do wzięcia udziału w konkursie.
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących oraz danych
dotyczących dziecka - autora pracy, dla celów związanych z organizacją i realizacją
konkursu oraz upowszechnienia pracy konkursowej poprzez stronę internetową
Wojskowej Akademii Technicznej.
…………………………………………………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka - autora pracy, w tym na
publikację na stronie internetowej Organizatora.
…………………………………………………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
3. Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska dziecka autora pracy, w związku z udziałem w ww. Konkursie, we wszelkich ogłoszeniach,
zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach.
…………………………………………………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
10. oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:
…………………………………………………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
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Klauzula informacyjna Administratora Danych dla Uczestnika Konkursu „WAT
uczelnią przyszłości ” oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO). informujemy, że :
1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu, a w przypadku niepełnoletnich
Uczestników konkursu, również ich rodziców lub opiekunów prawnych jest Wojskowa
Akademia Techniczna w Warszawie.
2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail:
iod@wat.edu.pl.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się :
a) za zgodą osoby, której dane dotyczą, a osób w wieku poniżej 16 lat za zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu
oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu, a także w celach promocyjnych,
informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym
przez WAT konkursem : art.6 ust. 1 lit. a RODO,
b) w związku realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa,
w szczególności przepisów podatkowych w przypadku laureatów Konkursu
(podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c) w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed zgłoszonymi
roszczeniami, w szczególności dotyczącymi naruszeń prawa autorskiego i ochrony
wizerunku : art.6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Dane osobowe będą udostępnione dostawcom usług, świadczącym je na rzecz
Organizatora (np. operator pocztowy) oraz
5. Współorganizatorom. Dane osobowe przedstawicieli laureatów konkursu oraz osób
odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia
wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród i/lub usługodawcom pocztowym
w celu dostarczenia nagrody.
6. Administrator będzie publikował dane osobowe uczestników Konkursu, przy czym
do wiadomości publicznej podane zostaną imiona i nazwiska uczestników Konkursu,
których prace będą wystawiane na pokonkursowej wystawie. Podanie danych
do wiadomości publicznej obejmuje ich publikację na stronach internetowych
Organizatora www.wat.edu.pl oraz w kanałach cyfrowych mediów społecznościowych,
umieszczenie na wystawie przy pracy danego uczestnika oraz przesyłanie do mediów
i innych powiązanych podmiotów w materiałach informacyjnych i reklamowych
dot. Konkursu.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których
zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
8. Dane osobowe będą przechowywane prze okres niezbędny do realizacji celów,
o których mowa w pkt. 4 do końca realizacji wszystkich obowiązków wynikających z
organizacji konkursu tj. przez 90 dni od zakończenia konkursu lub do czasu wycofania
zgody.
9. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10.
Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
11.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych
osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu
WAT uczelnią przyszłości! –
Karta zgłoszenia osoby pełnoletniej

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
(w przypadku autora pracy, który jest pełnoletni)

Karta zgłoszenia
Imię i nazwisko
Autora pracy
e-mail uczestnika
(Autora pracy)
Numer telefonu
(Autora pracy)

Oświadczam że,
1. zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu „WAT uczelnią przyszłości!”
organizowanym przez Wojskową Akademię Techniczną i akceptuję jego warunki,
2. złożoną na konkurs pracę wykonałem/łam osobiście i przysługują mi wszelkie autorskie
prawa majątkowe i osobiste i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone,
3. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy konkursowej przez Organizatora, w
jego działalności statutowej,
4. praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie
narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Jestem świadomy, że za wszelkie
roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik
konkursu,
5. z dniem przekazania Organizatorowi pracy następuje nieodpłatne przeniesienie na
Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie im. Jarosława Dąbrowskiego autorskich praw
majątkowych do pracy złożonej w Konkursie, w tym prawo do korzystania i rozporządzania
pracą na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy: wytwarzania jej egzemplarzy każdą techniką,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową, a także
wprowadzania do pamięci komputera (w tym utrwalenie pracy);
b) w zakresie nieograniczonego rozpowszechniania pracy;
c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono prace, w tym do
wprowadzania ich do obrotu, najmu oraz użyczania;
d) w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony w punkcie 2, w tym do
publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także
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do publicznego udostępniania pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym w szczególności w sieci Internet, na dostępnych
nośnikach przekazu w szczególności ekrany LCD);
e) w zakresie publikacji pracy laureata na oficjalnej stronie internetowej Wojskowej Akademii
Technicznej oraz mediach społecznościowych;
f) dokonywanie opracowań, zmian, adaptacji, przeróbek pracy i korzystanie z tak zmienionej
pracy na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym oświadczeniu,
6. z dniem przekazania Organizatorowi pracy następuje nieodpłatne przeniesienie na
Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie wykonywania i zezwolenie na wykonywanie
zależnych praw autorskich do pracy na polach eksploatacji wskazanych powyżej,
7. z dniem przekazania Organizatorowi pracy Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
zostaje nieodpłatnie upoważniona do wykonywania osobistych praw autorskich do pracy,
8. z chwilą przekazania pracy, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie nabywa
nieodpłatnie prawo własności egzemplarzy przekazanej pracy,
……………………………………………………………
Data i podpis autora pracy

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym
do wzięcia udziału w konkursie.
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących jako autora
pracy, dla celów związanych z organizacją i realizacją konkursu oraz upowszechnienia
pracy konkursowej poprzez stronę internetową Wojskowej Akademii Technicznej.
…………………………………………………………………………
Data i podpis autora pracy
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, w tym na publikację na stronie
internetowej Organizatora.
…………………………………………………………………………
Data i podpis autora pracy
3. Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska
jako autora pracy w związku z udziałem w ww. Konkursie, we wszelkich ogłoszeniach,
zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach.
…………………………………………………………………………
Data i podpis autora pracy
9. oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:
…………………………………………………………………………
Data i podpis autora pracy
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Klauzula informacyjna Administratora Danych dla Uczestnika Konkursu „WAT
uczelnią przyszłości !”
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).
informujemy, że :
1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Wojskowa Akademia
Techniczna w Warszawie.
2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail:
iod@wat.edu.pl.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się :
a) za zgodą osoby, której dane dotyczą w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu, a także w celach
promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z
organizowanym przez WAT konkursem : art.6 ust. 1 lit. a RODO,
b) w związku realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, w
szczególności przepisów podatkowych w przypadku laureatów Konkursu
(podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c) w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed zgłoszonymi
roszczeniami, w szczególności dotyczącymi naruszeń prawa autorskiego i ochrony
wizerunku : art.6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Dane osobowe będą udostępnione dostawcom usług, świadczącym je na rzecz
Organizatora (np. operator pocztowy) oraz Współorganizatorom. Dane osobowe
przedstawicieli laureatów konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być
przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych
z otrzymaniem nagród i/lub usługodawcom pocztowym w celu dostarczenia nagrody.
5. Administrator będzie publikował dane osobowe uczestników Konkursu, przy czym do
wiadomości publicznej podane zostaną imiona i nazwiska uczestników Konkursu,
których prace będą wystawiane na pokonkursowej wystawie. Podanie danych do
wiadomości publicznej obejmuje ich publikację na stronach internetowych
Organizatora www.wat.edu.pl
oraz
w
kanałach
cyfrowych
mediów
społecznościowych, umieszczenie na wystawie przy pracy danego uczestnika oraz
przesyłanie do mediów i innych powiązanych podmiotów w materiałach informacyjnych
i reklamowych dot. Konkursu.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla
których zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału
w konkursie.
7. Dane osobowe będą przechowywane prze okres niezbędny do realizacji celów,
o których mowa w pkt. 3 do końca realizacji wszystkich obowiązków wynikających z
organizacji konkursu tj. przez 90 dni od zakończenia konkursu lub do czasu wycofania
zgody.
8. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych
osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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