
 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA MŁODZIEŻOWEJ 
DRUŻYNY POŻARNICZEJ (MDP) 

 

W imieniu uczestników Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej lub w imieniu osób biorących udział  
w Konkursie, które pisemnie upoważniły Młodzieżową Drużynę Pożarniczą do złożenia 
niniejszych oświadczeń w ich imieniu i na ich rzecz oraz opiekunów prawnych małoletnich 
uczestników Konkursu, w zakresie określonym w Regulaminie Konkursu „BĄDŹMY BEZPIECZNI 
W WAKACJE”:  
 

1. Oświadczam, że przysługują mi autorskie prawa majątkowe do spotu nadesłanego na 
Konkurs pn. „BĄDŹMY BEZPIECZNI W WAKACJE” oraz, że zgłoszony przeze mnie spot 
filmowy (spot) nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani przepisów prawa. 
Ponoszę pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń 
związanych ze zgłoszonym spotem. Jestem świadomy, że w przypadku zgłoszenia 
roszczeń osób trzecich do zgłoszonego przeze mnie spotu, jak i naruszenie nim 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, zostanie on wykluczony z Konkursu.  

 

2. Oświadczam, że osoby utrwalone w spocie, których zgoda jest konieczna do ich 
publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także  
na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.  

3. Ponoszę całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek 
roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku ze 
spotem zgłoszonym do Konkursu i zawartych w nim treści oraz za ewentualne 
naruszenie praw osób trzecich, w tym także za wykorzystanie bez zgody opiekuna 
prawnego wizerunku osoby małoletniej.  

4. Oświadczam, że spot nie był wykorzystywany do udziału w innym konkursie.  

5. Do czasu ogłoszenia wyników konkursu, upoważniam Organizatora do nieodpłatnego 
korzystania z przesłanego na Konkurs spotu, w tym dla potrzeb realizacji celu Konkursu, 
w szczególności jego oceny przez komisję Konkursu oraz internautów na polach 
eksploatacji określonych w ust. 6 pkt 1-3.  

6. Oświadczam, że w przypadku nagrodzenia zgłoszonego spotu, przenoszę nieodpłatnie, 
z dniem ogłoszenia wyników Konkursu, na Skarb Państwa – Mazowieckiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie, autorskie prawa majątkowe do spotu 
na wszystkich polach eksploatacji , w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy  
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 
1062, z późn. zm.) tj.:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz dowolną techniką cyfrową;  

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  



3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci 
Internet.  

7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 6, następuje wraz 
z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne podmioty, prawem  
do zezwolenia na wykonywanie autorskiego prawa zależnego oraz prawem własności 
egzemplarzy utworów oraz nośników, na których zostały one utrwalone. Odrębna 
odpłatność z ww. tytułu nie przysługuje.  

 
8. Oświadczam, że pod warunkiem nagrodzenia pracy w Konkursie, wyrażam 

nieodpłatnie zgodę na wprowadzenie zmian i modyfikacji w przedstawionym przez 
niego spocie, w tym na korzystanie i rozporządzanie zmodyfikowanym spotem.  

 

9. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu na spot 
filmowy pn. „BĄDŹMY BEZPIECZNI W WAKACJE”. 

 

10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych 
zawartych w Karcie Zgłoszeniowej dla celów związanych  
z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z Regulaminem Konkursu,  
o którym mowa powyżej, w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu.  

 

11. Oświadczam, że osoby utrwalone w materiale, których zgoda jest konieczna do ich 
publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także  
na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.  

 
 
PODPIS OPIEKUNA MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ 
 
 
……………………………………………………………         …………………………………………. 

(imię i nazwisko)             (podpis) 
 
 
MIEJSCOWOŚĆ, DATA 
 
…………………………..………………………………………….  
 
IMIONA I NAZWISKA CZŁONKÓW MDP BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE I PODPIS  

1. ………………………………………………………..…………………………..….……  

2. ……………………………………………………….………………………….…………  

3. ……………………………………………………….……………….……………………  

4. …………………………………………………………..………….……………………..  

5. …………………………………………………………………………….……………….  



 
6. ……………………………………………………….……………….……………………  

7. …………………………………………………………..………….……………………..  

8. …………………………………………………………………………….……………….  
 
9. ……………………………………………………….……………….……………………  

10. …………………………………………………………..………….……………………..  

 
 
 
 
 
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.gov.pl/kwpsp-warszawa  

 

Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego dalej Rozporządzeniem, 

Informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Mazowiecki 

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewska 

40. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej 

pisząc maila na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane 

w celu organizacji, przeprowadzenia i dokumentowania Konkursu pn. „BĄDŹMY BEZPIECZNI W 

WAKACJE”, ich publikacji na stronach internetowych Państwowej Straży Pożarnej oraz w biuletynach 

informacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, na stronach internetowych na profilu Facebook przez 

Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa w obiekcie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Rozporządzenia. Dane osobowe 

przechowywane będą zgodnie z okresami przyjętymi w zarządzeniu nr 21 Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego 

wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urzędowy MSW z 2013 r. poz. 2007). Odbiorcą Pani(a) 

danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora. Posiada Pan(i) prawo do dostępu do 

danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. 

Przysługuje Pani(u) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna,  

że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  

a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w Konkursie pn. „BĄDŹMY 

BEZPIECZNI W WAKACJE”. Przetwarzanie nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia. 

http://www.gov.pl/kwpsp-warszawa

