
Załącznik 1 do Regulaminu Konkursu
„Zbuduj z nami nowe logo dla O.K. PARK-u”

KARTA ZGŁOSZENIOWA

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: ……………………………………………………..

ADRES DO KORESPONDENCJI: ………………………………………………………...

NUMER TELEFONU: ………………………………………………………...…………….

ADRES E-MAIL: ………………………………………………………...…………………..

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że jestem autorem przesłanej pracy konkursowej, która powstała w oparciu o zasady
konkursu „Zbuduj z nami nowe logo dla O.K. PARK-u” i w celu określonym w regulaminie tego
konkursu.

2. Oświadczam, że przesyłana pracy konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich ani
obowiązujących przepisów prawa.

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Konkursu „Zbuduj z nami nowe logo
dla O.K. PARK-u”.

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
konkursu przez organizatora dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem
konkursu, w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu oraz zamieszczenie na
stronie internetowej organizatora, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000, ze zm.).

5. Wyrażam wolę nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich i majątkowych do pracy konkursowej
w wypadku, gdy okaże się ona zwycięska.

6. Wyrażam zgodę na możliwość dowolnej modyfikacji pracy konkursowej w wypadku, gdy okaże
się ona zwycięska.

7. Wyrażam wolę uczestnictwa w konkursie „Zbuduj z nami nowe logo dla O.K. PARK-u”.

……………………                                                   ......................................................
Data i podpis autora Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego autora małoletniego



Załącznik 2 do Regulaminu Konkursu
„Zbuduj z nami nowe logo dla O.K. PARK-u”

KLAUZULA INFORMACYJNA

1 Administratorem danych osobowych jest O.K. PARK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Głogowie (67-200), przy ul. Bolesława Śmiałego 2, NIP: 6931942776, REGON:
971305851, KRS: 0000026642, dalej zwana „ADO”. Kontakt z ADO jest możliwy za pomocą
poczty tradycyjnej pod adresem: Bolesława Śmiałego 2, Głogów (67-200) lub drogą elektroniczną
pod adresem: okpark@okpark.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
▪ organizacji konkursu na opracowanie inspiracji znaku graficznego (logo) dla ADO,
▪ innych niż wskazane powyżej, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów w

szczególności w celu ochrony praw osób trzecich oraz zapewnienia bezpieczeństwa dla osób
oraz dla ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*.

3 Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia ADO, mającym dostęp do
danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie ADO, chyba że wymaga tego
prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty
przetwarzające dane na zlecenie tj. osoby w komisji konkursowej. Ponadto dane osobowe
zwycięzcy zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej ADO:
www.okpark.pl

4 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na
czas organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji konkursu opracowania inspiracji
znaku graficznego w formie logo dla ADO

5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu realizacji procesu
uczestnictwa w konkursie opracowania inspiracji znaku graficznego w formie logo dla ADO.

6 Ma Pani/Pan prawo do:
▪ dostępu do treści udzielonych danych,
▪ sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
▪ przenoszenia danych osobowych
▪ uzyskania kopii danych osobowych
▪ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
▪ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO*.
7 Przekazane dane osobowe są objęte poufnością i będą przekazywane jedynie podmiotom

uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

*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).

mailto:okpark@okpark.pl
http://www.okpark.pl


Załącznik 3 do Regulaminu Konkursu
„Zbuduj z nami nowe logo dla O.K. PARK-u”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji konkursu „Zbuduj z
nami nowe logo dla O.K. PARK-u”.  Przyjmuję do wiadomości, że zgoda jest dobrowolna.

……………………                                                   ......................................................
Data i podpis autora Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego autora małoletniego

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

W związku z wolą dobrowolnego uczestnictwa w konkursie „Zbuduj z nami nowe logo dla O.K.
PARK-u” wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie,
kopiowanie, opracowanie i powielanie mojego wizerunku w publikacjach: na stronie internetowej
organizatora, w kronice organizatora oraz na profilu organizatora na portalu facebook.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.), niniejszą zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest
ograniczona czasowo ani terytorialnie. Niniejsza zgoda jest udzielana nieodpłatnie.

……………………                                                   ......................................................
Data i podpis autora Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego autora małoletniego



Załącznik 4 do Regulaminu Konkursu
„Zbuduj z nami nowe logo dla O.K. PARK-u”

Numer ocenianej pracy …....

KARTA OCENY PROJEKTU PRZEZ KOMISJĘ KONKURSOWĄ

I. Ocena formalna pracy (pozytywna/negatywna) ………………….

II. Ocena merytoryczno-artystyczna znaku graficznego zgodnie z kryteriami:

- Spójność z misją Organizatora: ………. (0-20 pkt)

- Konstrukcja / kształt logo: ……… (0-10 pkt)

- Łatwość zapamiętania logo: ……… (0-10)

- Czytelność logo na różnych tłach: ……… (0-10 pkt)

Łączna ilość punktów: ……..


