
Załącznik nr 4 

* RODO – Rozporządzenie 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 (Dz. Urz. 

   UE L119 z 4.05.2016, ze sprostowaniem publikowanym w Dz. Urz. UE L 127 z dnia 23.05.2018). 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  

 

 

…………………………………………..……………………………  
            imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

……………………………..…………………………………………  
                    numer telefonu kontaktowego 

 

……………………………..…………………………………………  
                             tytuł filmu 

 

Jako rodzic/prawny opiekun ………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                  imię i nazwisko autora filmu 
 

wyrażam zgodę na jego/jej udział w X edycji Konkursu na krótki film promujący ochronę 

własności intelektualnej i zgłaszam niniejszym film ww. autora do Konkursu oraz wyrażam 

zgodę na podanie do publicznej wiadomości jego/jej imienia i nazwiska we wszystkich 

ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o przedmiotowym konkursie oraz jego wynikach. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem X edycji Konkursu  

na krótki film promujący ochroną własności intelektualnej i w pełni akceptuję jego 

postanowienia oraz ponoszę odpowiedzialność prawną z tytułu ewentualnego naruszenia praw 

autorskich osób trzecich przez zgłoszony film/y. 

 
………...………………………………………………..…                                                 ………...………………………………………………..… 
                          miejscowość/data                                                          czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Administrator danych osobowych: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, al. Niepodległości 188/192, 00-950 
Warszawa. 

2. Inspektor ochrony danych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP): iod@uprp.gov.pl,  
tel. 22 579 00 25. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO* w celu realizacji Konkursu organizowanego 
przez UPRP oraz na podstawie art.6 ust.1 lit.c w celu wypełnienia obowiązku popularyzacji wiedzy z obszaru ochrony 
własności przemysłowej, wynikającego z postanowień §2 ust.2 pkt 14a oraz §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
8 stycznia 2002 r. w sprawie szczególnego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.  
Nr 8, poz. 59 z późn. zm.). 

4. Urząd będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych: imiona, nazwisko, stanowisko, stopień lub tytuł, 
adres zamieszkania i miejsca pracy/placówki kulturalno-oświatowej, numer telefonu, adres poczty e-mail, podpis. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Organizator, Jury, patroni i sponsorzy oraz pracownicy Urzędu 
bezpośrednio zaangażowani w realizację Konkursu. Ponadto dane mogą zostać udostępnione podmiotom 
świadczącym usługi na rzecz Urzędu w ramach zawartych stosownych umów (utrzymanie i wsparcie systemów 
teleinformatycznych), organom podatkowym oraz pracownikom instytucji, w tym wykonującym czynności kontrolne 
lub nadzorcze w ramach obowiązujących przepisów prawa. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trzech lat od terminu zakończenia Konkursu wskazanego  
w regulaminie, a następnie klasyfikowane i przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt w UPRP. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 

10. Dane będą przetwarzane w sposób tradycyjny i elektroniczny. 

 
 
 
 
 

………...………………………………………………..…                                                 ………...………………………………………………..… 
                        miejscowość/data                                             czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

mailto:iod@uprp.gov.pl

