
 
         załącznik do 

         Zarządzenia nr 2915/2022 
         Prezydenta Miasta Krakowa  
         z dnia 14 października 2022 r. 

 
REGULAMIN 

Konkursu „Cybertriki, czyli jak się nie dać złapać w sieci” 
 organizowanego w ramach realizacji „Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta 

Krakowa na lata 2022-2024 pn. Bezpieczny Kraków” 
 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady organizacji Konkursu 
„Cybertriki, czyli jak się nie dać złapać w sieci” (zwanego dalej „Konkursem”), warunki 
uczestnictwa w Konkursie oraz zasady wyboru najlepszych rozwiązań, które zostaną 
nagrodzone. 

2. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na zasadach określonych w niniejszym 
regulaminie oraz zgodnie z ogłoszeniem o naborze, opublikowanym na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).  

3. Konkurs, o którym mowa w ust. 1 w imieniu Gminy Miejskiej Kraków (jako Organizatora) 
przeprowadza Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta 
Krakowa z siedzibą: os. Zgody 2, 31-949 Kraków (zwany dalej: Wydziałem) we 
współpracy z Instytutem Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 
Staszica w Krakowie (zwanym dalej AGH).  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także do 
odwołania Konkursu.  
 

 
§ 2 

Cel Konkursu 
1. Konkurs ma na celu:  

1) utworzenie oprogramowania tj. aplikacji edukacyjnej w zakresie unikania zagrożeń  
w sieci w formie (do wyboru): 
a) aplikacji desktopowej, 
b) aplikacji mobilnej, 
c) aplikacji internetowej, 
d) aplikacji klienckiej i serwerowej, 
e) gry w postaci aplikacji, 

- zwanej dalej „Aplikacją”. 
2) aktywizację młodzieży z krakowskich szkół ponadpodstawowych w zakresie działań na 

rzecz bezpieczeństwa w sieci, 
3) realizację celów „Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-

2024 pn. Bezpieczny Kraków”, przyjętego uchwałą nr LXXVI/2139/22 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 12 stycznia 2022 r., zwanego dalej Programem „Bezpieczny Kraków”, 

4) promocję Programu „Bezpieczny Kraków”.  
 

§ 3 
Adresaci Konkursu 

1. Autorem Aplikacji może być wyłącznie osoba w wieku od 15 do 20 lat, będąca uczniem 
szkoły ponadpodstawowej z terenu Gminy Miejskiej Kraków, w tym:  

1) Liceum Ogólnokształcącego,  



 
2) Technikum,  
2. Aby zgłosić się do Konkursu autor Aplikacji, będący osobą niepełnoletnią, musi posiadać 

pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na wzięcie udziału  
w Konkursie, którą należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.  

3. Aplikację zgłasza jej autor. W razie współautorstwa, z Wydziałem kontaktuje się autor 
korespondencyjny, działając w imieniu i na rzecz wszystkich autorów. Formularz 
zgłoszeniowy, zwany dalej Formularzem zgłoszeniowym, podpisują wszyscy autorzy, zaś  
w przypadku niepełnoletności, składane są także dotyczące ich pisemne zgody 
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na wzięcie udziału w Konkursie,  
o których mowa w ust. 2.  

4. Współautorem może być jedynie osoba spełniająca kryteria opisane w § 3 ust. 1 i ust. 2  
Regulaminu. 

§ 4 
Zgłoszenie do Konkursu 

1. Zgłoszenie Aplikacji następuje poprzez złożenie wypełnionego Formularza 
zgłoszeniowego (stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu) w formie pisemnej w 
siedzibie Wydziału, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Do Formularza 
zgłoszeniowego należy dołączyć zewnętrzny nośnik danych (np. CD, DVD, pendrive) z 
Aplikacją (wraz z dokumentacją niezbędną do jej uruchomienia) lub instrukcję ze ścieżką 
dostępu do niej.  

2. Aplikacje zgłoszone po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie będą brane pod uwagę na 
dalszych etapach Konkursu.  

3. Złożenie Formularza zgłoszeniowego w sposób wskazany w ust. 1 następuje wraz  
z równoczesnym złożeniem oświadczenia o akceptacji postanowień niniejszego 
Regulaminu.  

4. Autor zgłaszając Aplikację do Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie na stronie 
www.bezpieczny.krakow.pl swojego imienia i nazwiska, jak również ścieżki dostępu do 
aplikacji, a także zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w ramach materiałów 
informacyjnych o Konkursie publikowanych na stronie internetowej lub mediach 
społecznościowych Urzędu Miasta Krakowa /AGH. 

5. Autor zgłaszając aplikację zobowiązuje się ponadto, w przypadku zajęcia I-III miejsca  
w Konkursie, udostępnić Organizatorowi dokumentację do Aplikacji (zwaną dalej 
„Dokumentacją”).   

6. Autor może zgłosić do Konkursu tylko jedną Aplikację, przy czym aplikacja ta nie może 
być zgłoszona w tym samym czasie do innych konkursów o podobnej tematyce. 

 
§ 5 

Zasady Konkursu 
1. Aplikacja zgłoszona w ramach Konkursu powinna spełniać następujące wymogi:  

a) obejmować zagadnienia związane z zagrożeniami i bezpieczeństwem w sieci,  
b) być skierowana do osób w wieku od 10 do 14 roku życia,  
c) być opracowana w języku polskim (dopuszczalna jest dodatkowa wersja w języku 

innym niż polski). 
2. Wstępnej weryfikacji formalnej Aplikacji zgłoszonych do Konkursu dokonują osoby 

wskazane przez Dyrektora Wydziału.  
3. Aplikacje spełniające kryteria formalne zostają przekazane Komisji konkursowej.  
4. Komisja oceni nadesłane Aplikacje w sposób niezależny i zachowaniem najwyższych 

standardów merytorycznych, stosując poniższe kryteria: 
1) Jakość Aplikacji: 

a) oryginalność i innowacyjność, 



 
b) atrakcyjność dla użytkowników, 
c) ciekawa prezentacja Aplikacji. 

2) Przydatność Aplikacji: 
a) dostosowanie do grupy docelowej odbiorców, 
b) wartość edukacyjna, 
c) łatwość i intuicyjność obsługi. 

3) Projekt wykonania Aplikacji: 
a) projekt interfejsu użytkownika, 
b) funkcjonalność, łatwość i intuicyjność obsługi, 
c) zgodność z założeniami Programu „Bezpieczny Kraków”. 

 
§ 6  

Komisja konkursowa 
1. Członków Komisji konkursowej, zwanej dalej „Komisją”, powołuje Dyrektor 

Wydziału. 
2. W skład Komisji wchodzą: 

a) 2 przedstawiciele Referatu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Wydziale 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa, 

b) 2 przedstawiciele Instytutu Telekomunikacji AGH  
w Krakowie. 

3. Komisja utworzy listę rankingową zgłoszonych Aplikacji. 
4. Na podstawie listy rankingowej Komisja wybierze jednego finalistę, którego Aplikacja 

została najwyżej oceniona („Zwycięzca”). 
5. Oprócz wyboru Zwycięzcy, Komisja przyzna dwa wyróżnienia dla finalistów, którzy 

zdobyli odpowiednio drugą i trzecią co do wielkości liczbę punktów na liście 
rankingowej.  

6.  W wypadku uzyskania przez zgłoszone Aplikacje równej liczby punktów, Komisja   
dodatkowo rozstrzyga kolejność miejsc w oparciu o kryteria wskazane w § 5 ust. 4.   

7.  Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem mediów społecznościowych 
Programu „Bezpieczny Kraków” oraz na stronie internetowej lub mediach 
społecznościowych Instytutu Telekomunikacji AGH. 

8. W razie niezakwalifikowania Aplikacji autorowi nie przysługują żadne roszczenia  
w stosunku do Organizatora.  

9.  Aplikacja naruszająca przepisy prawa nie zostanie dopuszczona do Konkursu. 
10. W przypadku stwierdzenia, że w zgłoszonej Aplikacji autor przypisał sobie autorstwo 

istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu, Dyrektor Wydziału 
podejmuje działania przewidziane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego 
oraz w procedurach Urzędu Miasta Krakowa. 

11. Zasady przyznawania punktów przez Komisję mogą ulec zmianie, przy czym 
Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników o wprowadzonych zmianach 
w terminie 2 dni roboczych od dnia ich wprowadzenia do  Regulaminu. 

 
 
 

§ 7 
Nagrody 



 
1. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę główną w postaci tabletu graficznego oraz 

nieodpłatnego udziału w „Multikonferencji 2023”1 podczas której zaprezentuje zwycięską 
Aplikację. 

2. Wyróżniony za zajęcie II miejsca w Konkursie otrzyma nagrodę w postaci powerbanka oraz 
nieodpłatnego udziału w „Multikonferencji 2023”. 

3. Wyróżniony za zajęcie III miejsca w Konkursie otrzyma nagrodę w postaci nieodpłatnego 
udziału w „Multikonferencji 2023”. 

4. Nagrody rzeczowe, o których mowa w niniejszym paragrafie, zostaną zwiększone o nagrody 
pieniężne w kwocie brutto, w wysokości uzależnionej od wartości danej nagrody rzeczowej. 
Nagroda pieniężna nie będzie wypłacana zwycięzcy, lecz zostanie pobrana jako 
zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody rzeczowej, zgodnie z art. 30 ust. 1 
pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 i ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.).  

 
§ 8 

Prawa autorskie 
1. Zgłoszenie Aplikacji przez Autora w ramach naboru jest równoznaczne z jego 

oświadczeniem, iż w przypadku zajęcia I-III miejsca w Konkursie, udziela on 
Organizatorowi licencji, zgód i upoważnień w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.  

2. Autor udziela Organizatorowi licencji z prawem sublicencji do korzystania z Aplikacji jako 
utworu i jej wszystkich części składowych na następujących polach eksploatacji: 

1) instalacji Aplikacji w Systemie Informatycznym Urzędu Miasta Krakowa oraz 
możliwości użytkowania przez nieograniczoną liczbę użytkowników oraz na 
nieograniczonej liczbie stanowisk, 

2) używania Aplikacji, przez co rozumie się w szczególności uruchamianie, 
wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu, wprowadzanie danych, zapisywanie, zmienianie 
i usuwanie danych, przeglądanie danych, stosowanie, dokonywanie eksportu i importu 
danych z i do Aplikacji, drukowanie, publiczne odtwarzanie, wyświetlanie,  

3) wprowadzania do pamięci komputera, użytkowania, 
4) dowolnego generowania raportów, dysponowania raportami i wydrukami 

generowanymi przez Aplikację, zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej, 
5) prawa do trwałego i czasowego zwielokrotniania Aplikacji w całości lub części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 
6) prawa do tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych 

zmian w Aplikacji, 
7) udostępnianie Aplikacji w ten sposób, aby każdy działający w imieniu lub  

z upoważnienia Organizatora mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, 

8) prawo do wykorzystywania dla celów edukacyjnych i szkoleniowych, 
9) wykorzystania zapytań umożliwiających odczyt danych z bazy danych przy użyciu 

programów narzędziowych używanych przez Organizatora, 
10) prawa do modyfikacji Aplikacji przez Organizatora we własnym zakresie lub przez 

podmioty trzecie, 
11) prawa do wykorzystania interfejsów przez podmioty trzecie. 

3. Autor upoważnia Organizatora do udzielania dalszej licencji (sublicencja) do korzystania  
z Aplikacji na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2 na rzecz podmiotów trzecich  

                                                           
1 Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT) oraz Krajowe Sympozjum 
Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT) w formule Multikonferencji Środowiska Tele- i Radiokomunikacyjnego 
(Multikonferencja 2023). 



 
w celu świadczenia usług asysty technicznej oraz modyfikacji Aplikacji przez inny podmiot 
niż Autor. 

4. Autor udziela Organizatorowi, nieodpłatnie licencji na korzystanie przez Organizatora do 
Dokumentacji na następujących polach eksploatacji:  

1) utrwalanie i zwielokrotnianie Dokumentacji jej części albo fragmentów, w dowolnej 
formie i na dowolnych nośnikach, 

2) powielanie dowolną techniką i w dowolnym formacie,  
3) rozpowszechnianie w całości lub w części w kraju i za granicą w dowolnym formacie,  
4) użyczenie, najem, dzierżawę lub wymianę nośników, na których utwór utrwalono;  
5) sporządzanie wersji obcojęzycznych;  
6) wykorzystanie w innej dokumentacji Urzędu Miasta Krakowa (np. w opisie przepływu 

danych w Systemie Informatycznym),  
7) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej 

liczbie nadań i wielkości nakładów,  
8) wykorzystanie na stronach intranetowych, ekstranetowych i internetowych;  
9) wykorzystanie w utworach multimedialnych;  
10) przesyłanie za pomocą sieci Internet i innych technik przekazu danych 

wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;  
11) wykorzystanie fragmentów do celów edukacyjnych i szkoleniowych, promocyjnych  

i reklamy;  
12) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym. 
5. Autor wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora z opracowań 

Dokumentacji (zarówno w całości, jak i w części) oraz przenosi na Organizatora prawo do 
udzielania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji przez inne 
podmioty, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 4 (zezwolenie na 
wykonywanie praw zależnych). Organizator, korzystając z uprawnienia do dokonywania 
opracowań Dokumentacji może wykonać je osobiście bądź przekazać ich wykonanie osobie 
trzeciej.  

6. Autor wyraża zgodę na sporządzanie przez Organizatora opracowań Aplikacji oraz wyraża 
zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora z opracowań Aplikacji oraz 
przenosi na Organizatora prawo do udzielania zgody na rozporządzanie i korzystanie  
z opracowań Aplikacji przez inne podmioty, na wszystkich polach eksploatacji 
wymienionych w ust. 2 (zezwolenie na wykonywanie praw zależnych). Organizator, 
korzystając z uprawnienia do dokonywania opracowań Aplikacji może wykonać je osobiście 
bądź przekazać ich wykonanie osobie trzeciej.  

7. Autor udziela nieodpłatnie Organizatorowi zgody lub zobowiązuje się do uzyskania zgody 
od podmiotu uprawnionego (współautora) na wykonywanie przez Organizatora praw 
autorskich osobistych, przysługujących Autorowi lub podmiotowi uprawnionemu 
(współautorowi) do aplikacji i Dokumentacji, w postaci prawa do decydowania o sposobie 
oznaczenia lub pomijania oznaczania autorstwa Aplikacji i Dokumentacji (całości lub ich 
fragmentów).  

8. Licencja udzielona na Aplikację i Dokumentację jest niewyłączna, i obowiązuje przez czas 
nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych. Udzielenie licencji do Aplikacji następuje bez 
ograniczeń  liczby użytkowników, liczby stanowisk, rodzaju sprzętu lub miejsca 
użytkowania Aplikacji. 

9. Autor zapewnia, że Aplikacja nie będzie naruszała praw majątkowych ani osobistych osób 
trzecich. 

10. W przypadku, gdy do stworzenia Aplikacji niezbędny będzie wkład twórczy innych osób, 
Autor zobowiązuje się do zawarcia z tymi osobami umów, w formie pisemnej, o 
przeniesienie autorskich praw majątkowych do tych wkładów, zawierającej jednocześnie 



 
zgodę na wykonywanie praw zależnych i osobistych, w zakresie, o którym mowa w 
niniejszym paragrafie. 

11. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Autora postanowień ust. 9 lub 10, korzystanie 
z Aplikacji przez Organizatora naruszać będzie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, 
Autor zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Organizatora na 
zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Organizator 
poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania z Aplikacji. 

12. Organizator nie odpowiada za naruszenia praw majątkowych lub osobistych osób trzecich, 
powstałych wskutek wykorzystania przez Autora wkładów twórczych tych osób. 

13. Udzielenie licencji na warunkach określonych w niniejszym paragrafie oraz wyrażenie zgód 
na wykonywanie praw osobistych i zależnych następuje nieodpłatnie. 

14. Z chwilą zgłoszenia Aplikacji w ramach Konkursu, Organizator nabywa nieodpłatnie prawo 
własności nośników, na których ją utrwalono. Organizator może zastrzec w treści ogłoszenia 
o naborze możliwość zwrotu nośnika po zakończeniu naboru.  

15. W przypadku, gdy Aplikacja obejmuje utrwalony wizerunek osoby fizycznej, osoby prawnej 
lub osoby nieposiadającej osobowości prawnej, Autor oświadcza i zapewnia, że bez 
wynagrodzenia ze strony Organizatora, pozyska we własnym zakresie, odpowiednie zgody 
wskazanych wyżej osób na utrwalenie i rozpowszechnienie ich wizerunku na rzecz 
Organizatora dla celów realizacji niniejszego Konkursu na polach eksploatacji określonych 
w ust. 2.  

16. W przypadku naruszenia postanowień ust. 15 Autor ponosi z tego tytułu pełną 
odpowiedzialność odszkodowawczą względem Organizatora i osób trzecich. 

 
 

 
 

§ 9 
Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest Prezydent 
Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Dane osobowe 
autora oraz przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego) będą przetwarzane w celu 
organizacji i przeprowadzenia Konkursu „Cybertriki, czyli jak się nie dać złapać w 
sieci” organizowanego w ramach realizacji „Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta 
Krakowa na lata 2022-2024 pn. Bezpieczny Kraków”. 

2. Osoba fizyczna, w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych, ma prawo do dostępu 
do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia i zakończenia Konkursu,  
a następnie będą przechowywane przez 25 lat. 

4. Odbiorcą danych jest AGH.  
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest warunkiem zgłoszenia 

Aplikacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa  
w Konkursie. 

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
(UE) 2016/679, tzn. dane będą przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane 
dotyczą. Osoba ta ma prawo do wycofania zgody, przy czym jej wycofanie nie ma wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. 
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z 
uczestnictwa w Konkursie. 

7. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – Plac Wszystkich 
Świętych 3-4, 31-004 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl. 



 
 

 
§10 

             Wzory dokumentów   
Wprowadza się wzory dla następujących dokumentów:  
1)   Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu),  
2)  Zgoda przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego na udział w Konkursie (załącznik   

nr 2 do Regulaminu). 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
       załącznik nr 1 do Regulaminu 
 
Formularz zgłoszeniowy (wzór) 

Formularz zgłoszeniowy 
 

Imię i nazwisko Autora/Autorów:  
 
 
Adres korespondencyjny (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu):  
  
 
Nazwa szkoły: 
 
 
Tytuł Aplikacji:  
 
 
Rodzaj Aplikacji: 
 
 
Cel Aplikacji:  
 

 
Opis (max. 1000 znaków) 
 
 
Słowa kluczowe (max. 5)  
 
 
Prosimy o wskazanie w jaki sposób – zdaniem autora – Aplikacja uczy na rzecz bezpieczeństwa w 
sieci (max. 1000 znaków) 
 
 

 
Niniejszym potwierdzam, że zapoznałam/ zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Cybertriki, 
czyli jak się nie dać złapać w sieci” organizowanego w ramach realizacji „Programu poprawy 
bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. Bezpieczny Kraków”  
i akceptuję jego warunki, a w szczególności oświadczam, iż: 
- wyrażam zgodę na nieodpłatne udzielenie licencji oraz wyrażenie zgód na wykonywanie praw 
osobistych i zależnych do zgłoszonego przeze mnie Aplikacji i Dokumentacji,  
na warunkach określonych w § 8 Regulaminu, w przypadku zajęcia I-III miejsca w Konkursie,  
- zobowiązuję się, w przypadku zajęcia I-III miejsca w Konkursie, udostępnić Organizatorowi 
Dokumentację do aplikacji,   
- wyrażam zgodę na opublikowanie na stronach internetowych/mediach społecznościowych 
Urzędu Miasta Krakowa oraz Instytutu Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej  
im. Stanisława Staszica w Krakowie mojego imienia, nazwiska, tytułu oraz ścieżki dostępu do 
Aplikacji,  
- wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w ramach materiałów informacyjnych 
o Konkursie publikowanych na stronie internetowej lub mediach społecznościowych 
Organizatora / AGH.   
 

……………………………………………………………… 
miejscowość, data, czytelne podpis(y) autora(ów) 

        
 



 
        załącznik nr 2 do Regulaminu 

 
ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, 

KTÓRE NIE UKOŃCZYŁO 18 LAT NA UDZIAŁ W KONKURSIE 
 
 
 

................................................................ 
(miejscowość, data) 

 
Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny dziecka  
...........................................................................................(imię i nazwisko uczestnika Konkursu) 
 
niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie „Cybertriki, czyli jak się nie dać złapać w 
sieci” organizowanym w ramach realizacji „Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na 
lata 2022-2024 pn. Bezpieczny Kraków”, na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu. 
 
 
Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego Konkursu Aplikacja jest wynikiem własnej 
twórczości...........................................................(imię i nazwisko uczestnika Konkursu) 
i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie została zgłoszona 
do innych konkursów o podobnej tematyce. 
 
Wyrażam także zgodę na umieszczenie danych osobowych: 
..........................................................................................(imię i nazwisko uczestnika Konkursu) 
w bazie danych organizatora Konkursu i przetwarzanie ich, zgodnie z rozporządzeniem 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), w celu przeprowadzenia Konkursu oraz dalszego wykorzystania konkursowego 
Aplikacji. 
 
 

.................................................................... 
(podpis przedstawiciela ustawowego/ opiekuna prawnego dziecka) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


