
Додаток № 1 до  
Положення Мистецького Конкурсу під назвою: 
„Бджоли і джмелі – наші друзі” 

Заява на участь у конкурсі «Бджоли та джмелі – наші друзі” 

………………………………………………………………………………………………… 
Ім’я та прізвище Учасника конкурсу 
………………………………………………………………………………………………… 
Вік Учасника конкурсу 
……………………………………………………………………………………………………. 

дитячий 
Назва дитячого садка/початкової школи, які відвідує Учасник конкурсу
Категорія Учасника конкурсу *: садок | 1-3 класи початкової школи

………………………………………………………………………………………………… 
Номер телефону або адреса e-mail батьків/опікуна Учасника конкурсу 

..…….……………………………………………......... 
Дата та розбірливий підпис батьків/опікуна  Учасника 

конкурсу 
*потрібне зазначити

Додаток № 2 до  
Положення Мистецького Конкурсу під назвою: 
„Бджоли і джмелі – наші друзі” 

Декларація батьків/опікуна Учасника конкурсу 

1. Як батько/опікун Учасника конкурсу

....................................................................................................................................................... 
(ім’я та прізвище дитини/підопічного) 

даю свою згоду на участь дитини / підопічного у Мистецькому конкурсі під назвою «Бджоли та джмелі – 
наші друзі», якого Організатор - Місто Познань, надалі – Організатор  

2. Я заявляю, що ознайомився зі змістом Положення Конкурсу, зокрема з інформацією щодо розкриття
Організатором персональних даних Учасників конкурсу, а також з інформацією щодо обробки персональних
даних.

3. Я заявляю, що конкурсна робота, подана на Конкурс, є результатом індивідуальної творчості дитини/
підопічного та що вона має право на повні майнові та особисті авторські права, вільні від юридичних
недоліків, обтяжень чи претензій третіх осіб, зокрема, що випливає з положень про захист інтелектуальної
власності. Мені відомо, що Організатор не несе відповідальності за порушення прав третіх осіб. У разі
пред'явлення третіми особами претензій до Організатора внаслідок можливих порушень їх прав, батько/
опікун Учасника конкурсу зобов'язується за власний рахунок вжити всіх фактичних та юридичних заходів,
забезпечуючи Організатору належний захист від таких претензій, у зокрема, він/вона зобов'язується
замінити Організатора або, якщо це неможливо, приєднатися до Організатора в будь-якому провадженні
проти Організатора та звільнити Організатора від будь-яких претензій третіх осіб. У рамках цієї декларації
батьки/опікуни Учасника конкурсу несуть повну відповідальність перед Організатором за збитки,
включаючи, зокрема, пряму шкоду, витрати на юридичну допомогу, надану для захисту інтересів
Організатора, та еквівалент послуг, наданих Організатором для задоволення претензій третіх осіб.

4. Під час передачі конкурсної роботи Організатору я надаю Організатору від імені дитини/підопічного
необмежену територіальну та безстрокову невиключну ліцензію на використання конкурсної роботи (з
можливістю субліцензування Організатором) у наступних сферах використання:

1) запис і відтворення повністю або частково, будь-якими засобами та в будь-якій формі, включаючи
цифрові, репрографічні, друкарські, магнітні методи запису, 

2) збереження в пам'яті комп'ютера та мультимедійних мережах,
3) зберігання та архівування, у тому числі на цифрових носіях,



4) розповсюдження та надання доступу в мережі Інтернет (особливо на веб-сайті Організатора та в
його соціальних мережах) для всіх без обмежень, розповсюдження через телефонні мережі (у стаціонарній 
чи мобільні мережі), зокрема за допомогою: мобільного телефону (у тому числі WAP) і цифрові пристрої 
(наприклад, VOD, PPV, персональні комп'ютери та інші); 

5) публічна виставка, демонстрація, тиражування, трансляція та ретрансляція, а також публічне
розповсюдження таким чином, щоб кожен міг мати доступ до конкурсної роботи у обраному ним місці та час, 
у тому числі шляхом публікації в пресі, телевізійних трансляцій чи публікація під час виставок; 

6) використання в інформаційно-рекламних матеріалах, у тому числі засобів інтернет-реклами,
зовнішньої реклами (Outdoor), рекламних матеріалів, не призначених для представлення в засобах масової 
інформації (BTL), плакатів, рекламних листівок, брошур, сітілайтів; 

7) використання в публічних презентаціях.

..…….……………………………………………......... 
Дата та розбірливий підпис батьків/опікуна  Учасника 

конкурсу 

Інформація про обробку персональних даних 

Відповідно до ст. 13 п. 1 і п. 2 загального положення про захист персональних даних від 27 квітня 2016 р. 
повідомляю, що: 

1.Адміністратором персональних даних, отриманих у зв’язку з організацією конкурсу «Бджоли та джмелі –
наші друзі», є Мер Міста Познань із місцезнаходженням за адресою: площа Колегяцького, 17, 61-841
Познань. 

2.Призначено спеціаліста із захисту даних, з яким можна зв’язатися через e-mail: iod@um.poznan.pl або
письмово за адресою: площа Колегяцького 17, 61-841 Познань.

3.Персональні дані будуть оброблятися з метою виконання завдання, що виконується в суспільних інтересах,
відповідно до права, що випливає з Закону від 16 квітня 2004 року про охорону природи (тобто
Законодавчого журналу від 2020 року, пункт 55 зі змінами) , що проводить просвітницьку, інформаційно-
пропагандистську діяльність у сфері охорони природи. 

4.Після виконання мети, для якої вони були зібрані, дані будуть оброблені для архівних цілей та зберігатися
протягом періоду, необхідного для дотримання положень щодо архівування даних, що діють у
Адміністратора. 

5.Особи, яких стосуються дані, мають право отримати доступ до своїх персональних даних, виправити їх,
видалити, обмежити їх обробку та заперечувати проти їх обробки (в межах, визначених у розділі III
RODO). 

6.Особи, яких стосуються дані, мають право подати скаргу до контролюючого органу, яким є голова
Управління Захисту Персональних Даних.

7.Надання персональних даних є добровільним, але необхідним для участі в художньому конкурсі під назвою:
«Бджоли та джмелі – наші друзі».

8.У процесі обробки даних немає автоматизованого прийняття рішень, у тому числі профілювання.
9.Одержувачами даних є суб’єкти, уповноважені на отримання персональних даних на підставі положень

законодавства або договорів, укладених з Адміністратором, у тому числі суб’єкти, які надають ІТ-послуги
Адміністратору. 

10.Персональні дані в об'ємі: ім'я, прізвище та вік переможця конкурсу/відзначеної особи будуть
опубліковані на веб-сайті Міста Познань.

11.Відібрані конкурсні роботи, що відповідають критеріям правил конкурсу, із зазначенням імені і прізвища
та віку Учасника конкурсу, можуть бути опубліковані у формі післяконкурсної виставки




