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Formularz akcji „UŚNIJ” 

w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida 

Imię i Nazwisko   

Adres mailowy uczestnika_czki akcji  

Opis Haftowanej Chmury (kolor tła, 

wypełnienie, rodzaj ściegów itp.) 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem_am się z Regulaminem akcji UŚNIJ organizowanej przez Ośrodek 

Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie. 

Niniejszym oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do Haftowanej Chmury wskazanej w 

opisie, przesłanej w ramach akcji „UŚNIJ”. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie Ośrodkowi Kultury im. C.K. Norwida z 

siedzibą w Krakowie, na os. Górali 5, 31-959 wyłącznych, nieograniczonych w czasie i terytorialnie 

praw autorskich do przesłanej pracy w zakresie: 

1) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, utrwalanie filmowe i 

fotograficzne, wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci multimedialnej 

i komputerowej (m.in. Internetu), publiczne wykonanie lub publiczne odtworzenie, 

wystawianie, wyświetlanie, 

2) obrotu oryginałem i egzemplarzami, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie 

oryginału albo egzemplarzy, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne 

udostępnianie nadesłanej pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym.  

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy (Haftowanej Chmury)następuje 

nieodpłatnie i powoduje przeniesienie na Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie własności 

nadesłanego egzemplarza tej pracy bez względu na formę w jakiej została dostarczona oraz 

uprawnia do jego bezpłatnego przekazania na rzecz osoby trzeciej. 

Miejscowość, dnia 

 

 

 

Podpis uczestnika_czki 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawę swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(dalej: RODO), OKN informuje, iż: 

1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury im. C. K. 

Norwida z siedzibą w Krakowie, os. Górali 5, 31-959 Kraków, (tel.: 12 644 27 65, e- mail: 

sekretariat@okn.edu.pl); 

2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań 

zaplanowanych w akcji „UŚNIJ”. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika_czki 

jest formularz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i prawnie uzasadniony interes  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO) – kontakt w sprawie realizacji akcji „UŚNIJ”. 

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione podmiotom 

zewnętrznym świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy 

stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania 

przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 

danych. 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania akcji „UŚNIJ”, a 

po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu 

przedawnienia wzajemnych roszczeń.  

5. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do żądania ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu wobec faktu ich przetwarzania; 

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji akcji 

„UŚNIJ”, 

8. W przypadku chęci skorzystania z uprawnień wskazanych powyżej lub w innych sprawach 

związanych z podanymi danymi osobowymi, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na 

adres tradycyjny: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida z siedzibą w Krakowie, os. Górali 5, 31-959 

Kraków lub adres poczty elektronicznej: inspektorodo@okn.edu.pl. 

 

Miejscowość, dnia 

 

 

 

Podpis uczestnika_czki 
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