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Imię i Nazwisko 

……………………………………… 

Adres 

 

OŚWIADCZENIE – RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PROJEKTU 

 

Ja.......................................................................................................................................................legitymujący się 

................................................................................................................................................................................... .. 

adres…………………………………………………………………………………………………………………, 

numer PESEL.............................................................................................................................................................. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, projektu mojej 

córki/mojego syna ………………………………………………………………………………………….. (dalej 

łącznie jako „Dzieło”) do umieszczenia na kartce okolicznościowej p.t. 

,,…………………………………………………………………………………………………………….............” 

w następujących polach eksploatacji: 

1. utrwalanie i zwielokrotnianie Dzieła – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Dzieła, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2. obrót oryginałem albo egzemplarzami Dzieła, na których Dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, 

użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy. Prace, które wpłyną na konkurs stają się własnością 

MPiT i nie będą zwracane autorom. Informujemy, iż na wystawie pokonkursowej zaprezentowane zostaną 

wybrane Dzieła. 

3. rozpowszechnianie Dzieła bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadanie i reemitowanie drogą satelitarną, naziemną i 

kablową, a także publiczne udostępnienie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym również za  pośrednictwem sieci Internet; 

4. umieszczanie Dzieła i powstałego w oparciu o Dzieło opracowania we wszelkich materiałach 

reklamowych, promocyjnych i filatelistycznych Poczty Polskiej i Muzeum Poczty i Telekomunikacji we 

Wrocławiu, a w szczególności: kalendarzach, folderach, karnetach, biuletynach nowości filatelistycznych, 

plakatach, prasie, stronie WWW.kzp.pl, Internecie, stronie www.muzeum.wroclaw.pl oraz profilach 

muzeum Facebook i Instagram, itp. 

5. zezwalania na wykonywanie praw zależnych, używanie i eksploatowanie utworów zależnych określonych 

w art. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych w pkt 1) – 4).  Twórca udziela  Poczcie Polskiej nieodwołalnego zezwolenia na korzystanie 

i rozpowszechnianie utworów zależnych powstałych w oparciu o Dzieło, 

6. udzielania sublicencji na korzystanie z Dzieła podmiotom trzecim 

7. administratorem danych osobowych jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,  przy ul. 

Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. 

8. kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny 

Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl. Kontakt z Inspektorem 

Ochrony Danych Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocław – nr tel. 71 3436765 e-mail: 

iod@muzeum.wroclaw.pl 

9. dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 rozporządzenia o ochronie danych ) (Dz. Urz. UE L 

119 z 4.05.2018). 

10. odbiorcami danych osobowych jest Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu oraz mogą być 

podwykonawcy Poczty Polskiej S.A. w przypadku, w którym wydruk jest realizowany z udziałem 

podmiotu przetwarzającego. 

http://www.muzeum.wroclaw.pl/
mailto:inspektorodo@poczta-polska.pl
mailto:iod@muzeum.wroclaw.pl


11. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, nie dłużej jednak niż do 

czasu wygaśnięcia roszczeń. 

12. autorowi projektu/wnioskodawcy/przekazującemu materiały  przysługuje prawo dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych. 

13. autorowi projektu/wnioskodawcy/przekazującemu materiały  przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego. 

14. dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora 

z rozwiązań chmurowych, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję 

Europejską.  Autorowi projektu/wnioskodawcy/przekazującemu materiały  przysługuje prawo do uzyskania 

kopii tych danych – w przypadku przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem takiego 

rozwiązania. 

Zgoda obejmuje opublikowanie danych osobowych dziecka:  imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły i klasy, do 

której uczęszcza. 

 

 

……………………………………

…..………………………………. 

(miejscowość, dnia)          (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


