
 
 

 

Imię i nazwisko autora pracy       

Dzielnica Warszawy, w której znajduje się szkoła autora pracy   

Klasa, do której uczęszcza autor pracy        

E-mail (rodzica/opiekuna prawnego)       

Nr telefonu (rodzica/opiekuna prawnego)       

    Pisemne zgody rodziców/opiekunów prawnych dziecka 
 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)…………………………………................... będącego 
autorem pracy plastycznej zgłoszonej w Konkursie plastycznym  „Moja Karta Miejska” (dalej jako „praca”). 

2. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez Zarząd 
Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie (00-848), przy ul. Żelaznej 61, w celach związanych z realizacją 
Konkursu „Moja Karta Miejska”. 

3. Z klauzulą informacyjną Administratora Danych dla Uczestnika Konkursu (załącznik nr 2 do regulaminu) 
zapoznałem/-am się 

……………………………………………………………................. 
(data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
 

4. Oświadczam, iż jako rodzic/prawny opiekun dziecka będącego autorem pracy jestem uprawniony/a do 
przeniesienia majątkowych praw autorskich do pracy w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.  

5. Z dniem przekazania Organizatorowi pracy następuje nieodpłatne przeniesienie na m.st. Warszawa 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 na karcie miejskiej ucznia); 

b) W zakresie nieograniczonego rozpowszechniania pracy, w tym na karcie miejskiej ucznia. 
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, 
Citylighty). 

e) W zakresie publikacji pracy laureata na oficjalnej stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy, Zarządu 
Transportu Miejskiego w Warszawie oraz w miejskich social mediach; 

f) dokonywanie opracowań, zmian, adaptacji, przeróbek pracy i korzystanie z tak zmienionej pracy na polach 
eksploatacji wskazanych w niniejszym oświadczeniu; 
 

Z dniem przekazania Organizatorowi pracy następuje nieodpłatne przeniesienie na m.st. Warszawa prawa 
wykonywania i zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy na polach eksploatacji wskazanych 
powyżej. 
 
Z dniem przekazania Organizatorowi pracy m.st. Warszawa zostaje nieodpłatnie upoważnione do wykonywania 
osobistych praw autorskich do pracy. Z chwilą przekazania pracy, m.st. Warszawa nabywa nieodpłatnie prawo 
własności egzemplarzy przekazanej pracy. 

  
Wyrażam zgodę: ……...…………………………………………………………   

 (data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU MOJA KARTA MIEJSKA 


