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1. Nazwa szkoły

2. Adres szkoły

3. Adres e-mail szkoły

4. Imię i nazwisko uczestnika
(Imiona i nazwiska uczestników�)

5. Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna
uczestnika/zespołu

6. Adres e-mail nauczyciela-opiekuna
uczestnika/zespołu

7. Telefon kontaktowy nauczyciela-
opiekuna uczestnika/zespołu

DANE ADRESOWE

Zgoda Rodzica/opiekuna uczestnika niepełnoletniego²

Ja, niżej podpisany/a ............................................................................................................, wyrażam zgodę na udział 
........................................................................................ w KONKURSIE NA PROJEKT I REALIZACJĘ 45-MINUTOWEJ WYCIECZKI 
O TEMATYCE  POLITYCZNOGEOGRAFICZNEJ. 

.........................................................                                   .........................................................
                        data                                                                              podpis Rodzica/opiekuna�

� W przypadku zespołu dwuosobowego.
� Wypełnia Rodzic/opiekun wyłącznie w przypadku uczestników niepełnoletnich.
� W przypadku zespołu dwuosobowego podpis składają jednocześnie obydwaj Rodzice/opiekunowie.
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Umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich do projektu wycieczki w konkursie 
„GEOWYCIECZKA. ODKRYJ NA NOWO SWOJĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ”

Zawarta w dniu ................................ w  Warszawie  pomiędzy
Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, będącym 
osobą prawną na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, posiadającym 
numer NIP 525 -001-1266, REGON: 000001258, reprezentowanym przez:  

prof. dr. hab. Macieja Jędrusika, Dziekana Wydziału Geogra�i i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego na 
podstawie pełnomocnictwa nr BP-015-0-340/2020, udzielonego przez prof. dr. hab. Alojzego Z. Nowaka – Rektora 
Uniwersytetu Warszawskiego,  stanowiącego  Załącznik  nr  1  do  Umowy, 
zwanym w dalszej treści umowy  „Uniwersytetem”  lub  „UW” 

a 
............................................................... (imię i nazwisko uczestnika nr 1), ul. ..................................................... Nr .........., 
nr domu (mieszkania) ..............., kod ................... Miejscowość ................................................., 
reprezentowanym przez:
........................................................................................... (Rodzic/opiekun uczestnika nr 1), 

i
............................................................... (imię i nazwisko uczestnika nr 2), ul. ..................................................... Nr .........., 
nr domu (mieszkania) ..............., kod ................... Miejscowość ................................................., 
reprezentowanym przez:
........................................................................................... (Rodzic/opiekun uczestnika nr 2), 

Zwanym(i)  dalej  autorem(i)  pracy  konkursowej, 
zwanymi  dalej,  każdy  z  osobna  „Stroną”,  łącznie  „Stronami”, 
zostało  zawarta  umowa  o  następującej  treści:

§ 1
Autor(rzy) pracy konkursowej oświadcza(ją), że przysługują mu (im) wyłączne autorskie prawa majątkowe do pracy 
konkursowej jako całości, w tym do wszelkich utworów włączonych do pracy konkursowej i dysponuje(ą) autorskimi 
prawami osobistymi, w zakresie umożliwiającym zawarcie niniejszej Umowy.

§ 2
Autor(rzy) pracy konkursowej, z chwilą jej złożenia na zasadach określonych w regulaminie konkursu przenosi(szą) 
nieodpłatnie na Uniwersytet Warszawski autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej na wszelkich dostępnych polach 
eksploatacji, a w szczególności:
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1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami egzemplarzy pracy konkursowej, 
w tym technikami poligra�cznymi, drukarskimi, reprogra�cznymi, magnetycznymi, informatycznymi, cyfrowymi, 
fotogra�cznymi, fonogra�cznymi, audialnymi, wizualnymi, audiowizualnymi, multimedialnymi, w dowolnym 
systemie, standardzie i formacie oraz na wszelkich rodzajach nośników, w tym także trwałe lub czasowe wprowadzenie 
do pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono – wprowadzanie do 
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej w sposób inny niż określony w § 2 – publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy 
konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 3
Autor(rzy) pracy konkursowej przenosi(ą) nieodpłatnie na Uniwersytet Warszawski wyłączne prawo do wykonywania praw 
zależnych do pracy konkursowej i do zezwalania na wykonywanie tych praw na polach eksploatacji, wskazanych w § 2 
z chwilą złożenia pracy konkursowej. 

1. Uniwersytet Warszawski upoważniony jest do wykonywania prawa dokonywania zmian pracy konkursowej, jej 
uzupełnień lub poprawek, skrótów, podziału na części i łączenia pracy konkursowej z innymi utworami lub dziełami nie 
będącymi utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autor pracy 
konkursowej upoważnia Uniwersytet Warszawski do swobodnego decydowania o pierwszym udostępnieniu pracy 
konkursowej, używania lub korzystania z pracy konkursowej, bez jakichkolwiek ograniczeń, w tym bez ograniczeń 
czasowych, terytorialnych oraz jakichkolwiek ograniczeń odnośnie do celu korzystania z pracy konkursowej. Autor pracy 
konkursowej zobowiązuje się nie wykonywać praw, o których mowa w niniejszym ustępie.   
2. Z dniem złożenia pracy konkursowej na Uniwersytet Warszawski przechodzi własność egzemplarzy lub nośników, na 
których praca konkursowa została utrwalona.
3. W przypadku, gdy po zawarciu Umowy powstaną nowe pola eksploatacji pracy konkursowej nieznane w dniu zawarcia 
Umowy, autor pracy konkursowej zobowiązuje się przenieść nieodpłatnie na Uniwersytet Warszawski autorskie prawa 
majątkowe do pracy konkursowej na takich nowych polach eksploatacji, na zasadach analogicznych, jak określone 
w Umowie.

§ 4
1. Autor(rzy) pracy konkursowej oświadcza(ją), że nie pozostaje(ją) stroną jakiegokolwiek stosunku prawnego, który 
ograniczałby bądź uniemożliwiałby Uniwersytetowi Warszawskiemu należyte wykonanie Umowy, w szczególności zaś, że 
wykonanie Umowy przez autora(ów) projektu konkursowego nie wymaga uzyskania uprzedniej zgody jakiejkolwiek osoby 
trzeciej.
2. Autor(rzy) pracy konkursowej oświadcza(ją), że praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani praw osób trzecich 
oraz zobowiązuje(ją) się pokryć wszelkie szkody poniesione przez Uniwersytet Warszawski w przypadku niezgodności 
z rzeczywistością powyższego oświadczenia. Autor(rzy) pracy konkursowej zobowiązuje(ją) się do zaspokojenia na swój 
koszt wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób wskutek niezgodności ze stanem
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rzeczywistym oświadczeń zawartych w niniejszym paragra�e, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez Uniwersytet 
Warszawski lub zasądzenia ich od Uniwersytetu Warszawskiego – do zwrotu na wezwanie Uniwersytetu Warszawskiego 
pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty postępowania sądowego, 
arbitrażowego, administracyjnego lub ugodowego.

§ 5
1.  Przetwarzanie danych osobowych autora(ów) projektu konkursowego, określonych w Umowie, odbywa się na zasadach 
określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób �zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi część formularza zgłoszeniowego w konkursie 
„GEOWYCIECZKA. ODKRYJ NA NOWO SWOJĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ”.
3. Autor(rzy) pracy konkursowej niniejszym potwierdza(ją), iż zapoznał(li) się z informacją dotyczącą przetwarzania jego 
(ich) danych osobowych.

§ 6
1.  Wszystkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
2. Wszelkie zmiany Umowy, jej rozwiązanie bądź odstąpienie od niej wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 
Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Wszelkie spory w związku z Umową Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozwiązywać polubownie. 
W przypadku, gdy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sądy powszechne właściwe dla 
siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w 2 (3) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Uniwersytetu Warszawskiego i po jednym 
dla autora/ów projektu konkursowego.

.............................................................                                                 ...............................................................
podpis uczestnika(ów) konkursu            podpis osoby upoważnionej z UW

                   ............................................................
                        podpis rodzica(ów)/opiekuna(ów) 

⁴ W przypadku uczestników niepełnoletnich.
⁵ W przypadku zespołu dwuosobowego umowę podpisują obydwaj uczestnicy/Rodzice/opiekunowie jednocześnie.
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Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Ja, niżej podpisany/a ..................................................................................................... ,

oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO* w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1191)  wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Uniwersytet 
Warszawski (Wydział Geogra�i i Studiów Regionalnych) mojego wizerunku utrwalonego podczas KONKURSU NA PROJEKT 
I REALIZACJĘ 45-MINUTOWEJ WYCIECZKI O TEMATYCE POLITYCZNOGEOGRAFICZNEJ w formie fotogra�i (w tym fotogra�i 
zawartych na posterach konkursowych) w szczególności poprzez:

– rozpowszechnianie wizerunku w formie fotogra�i w celach promocji Projektu oraz publikacji wyników Konkursu 
na stronie internetowej  Projektu ( )  oraz  jego pro�lu na Facebooku http://atlas2022.uw.edu.pl/
( ), a także na stronie internetowej ( ) i pro�lu na https://www.facebook.com/ATLAS2022UW https://niepodlegla.gov.pl/
Facebooku Biura Programu NIEPODLEGŁA ( ).https://www.facebook.com/niepodlegla1918

Zrzekam się:
– prawa kontroli i każdorazowego zatwierdzania wykorzystania wizerunku, w tym prawa zatwierdzania w stosunku do 
ostatecznej postaci materiałów UW, w których wizerunek zostanie wykorzystany;
– prawa każdorazowego wskazywania danych osoby uwidocznionej na fotogra�ach, a w szczególności wskazywania jej 
imienia i nazwiska;
– wszelkich roszczeń, w tym również wynagrodzenia względem UW z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na 
potrzeby określone w niniejszym oświadczeniu.

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Wizerunek może być użyty do 
różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu 
końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Mój wizerunek nie może naruszać w inny 
sposób moich dóbr osobistych. 

Oświadczam, że przetwarzanie wizerunku w wymienionych wyżej celach związanych z udziałem w Konkursie nie narusza 
dóbr osobistych mojej osoby i jestem świadom/świadoma, że mam możliwość w każdym momencie do wglądu w materiały, 
gdzie został opublikowany mój wizerunek. 

Zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

.....................................................                                                .....................................................
podpis uczestnika konkursu        podpis Rodzica/opiekuna ⁶

*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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych).
⁶ W przypadku uczestników niepełnoletnich.

http://atlas2022.uw.edu.pl/
https://www.facebook.com/ATLAS2022UW
https://www.facebook.com/ATLAS2022UW
https://niepodlegla.gov.pl/
https://www.facebook.com/niepodlegla1918
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych
Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 
Warszawa.

Z administratorem można kontaktować się:
– listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę 
organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);
– telefonicznie: 22 55 20 000.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo pod adresem: 
iod@adm.uw.edu.pl  .

Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez 
Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. udzielanie informacji nt. konkursu, przyjmowanie prac 
konkursowych, rozpatrywanie skargi i wniosków dotyczących konkursu itp.

Cele i podstawy prawne przetwarzania 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji KONKURSU NA PROJEKT I REALIZACJĘ 45-MINUTOWEJ WYCIECZKI 
O TEMATYCE POLITYCZNOGEOGRAFICZNEJ organizowanego w ramach Projektu pt. Geogra�czno-polityczny atlas Polski. 
Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022, realizowanego w Zakładzie Geogra�i Politycznej i Historycznej Wydziału 
Geogra�i i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, �nansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.

W przypadku osób, których prace zostaną nagrodzone, dane osobowe, w tym: adres szkoły, adres elektroniczny szkoły, imię 
i nazwisko uczestników i nauczyciela-opiekuna uczestnika/zespołu, telefon kontaktowy i adres mailowy nauczyciela mogą 
zostać opublikowane na stronie internetowej administratora. 

Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO⁷). Po zakończeniu konkursu dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach archiwalnych na podstawie 
prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, jakim jest m.in. ustalanie, dochodzenie i obrona roszczeń (art. 6 ust. 
1 lit. f 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych).
⁷ 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

http://iod@adm.uw.edu.pl
mailto:iod@adm.uw.edu.pl
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Zgodę można wycofać w każdym czasie m.in. wysyłając wiadomość e-mail na adres: konkurs.atlas2022@uw.edu.pl. 
Przypominamy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem.

Okres przechowywania danych
Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu przez okres dwóch miesięcy.

Odbiorcy danych
Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy, współpracownicy lub studenci 
Uniwersytetu Warszawskiego, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku z realizowanym konkursem. 

Odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty, którym Administrator zleci wykonanie określonych czynności 
w związku z konkursem, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, jak np. Biuro Programu 
NIEPODLEGŁA.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Państwa dane mogą być również przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji �rmę Google (z którą 
mamy podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych) w jej centrach przetwarzania danych⁸. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych
Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:

– dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
– wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych
Podanie danych jest niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia 
udziału w konkursie. 

⁸ https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
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Zapoznałem się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej

.............................................................                                    ....................................................
podpis uczestnika konkursu        podpis Rodzica/opiekuna⁹

.............................................................                                    ....................................................
podpis uczestnika konkursu        podpis Rodzica/opiekuna

⁹ W przypadku uczestników niepełnoletnich.
 W przypadku uczestników niepełnoletnich.


