OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA LUB
OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA*
Konkursu Poezji „Zainspirowani Dobrem 2018”

1.

Uczestnik Konkursu / Opiekun Prawny Uczestnika Konkursu* oświadcza, że wyraża zgodę na uczestnictwo w Konkursie Poezji „Zainspirowani Dobrem 2018” (zwanym dalej Konkursem).

2. Uczestnik Konkursu / Opiekun Prawny Uczestnika Konkursu* oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu, akceptuje jego warunki i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
3. Uczestnik Konkursu / Opiekun Prawny Uczestnika Konkursu* oświadcza, że udziela Organizatorowi
Konkursu zezwolenia na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika Konkursu w celach
promocyjnych lub związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem Konkursu, na wszelkich polach,
a w szczególności:
— w reklamie każdego rodzaju,
— we wszelkich formach wydawniczych,
— wszelkich formach wydawniczych, w tym drukarskich,
— poprzez sieci informatyczne i teleinformatyczne na cele,
promocyjno-reklamowe, a w szczególności w reklamie i promocji,
— na okładkach i wewnątrz innych czasopism, gazet, magazynów i periodyków, tak o zasięgu krajowym, jak i regionalnym oraz w innych wydawnictwach,
— w telewizji, na stronach internetowych, spotach reklamowych, na billboardach i plakatach oraz
wszystkich innych formach reklamy ulicznej,
— w reklamie każdego rodzaju.
4. Uczestnik Konkursu/opiekun prawny Uczestnika Konkursu* oświadcza co następuje:
— uczestnik Konkursu jest twórcą pracy konkursowej (zwanej dalej utworem); utwór jest całkowicie
oryginalny i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność wydawcy,
— prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem.
5. Uczestnik Konkursu/opiekun prawny Uczestnika Konkursu* oświadcza, że udziela Organizatorowi
Konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie
utworu na potrzeby przeprowadzenia i ewentualnej promocji Konkursu. Licencja powyższa, z zastrzeżeniem pkt. 7 niniejszego oświadczenia, nie upoważnia Organizatora do wykorzystania utworu
w innych celach niż związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem lub promocją Konkursu,
w szczególności zaś w celu osiągania przychodów z utworu przez Organizatora Konkursu.
Licencja udzielona przez Uczestnika Konkursu uprawnia Organizatora Konkursu do wykorzystania
utworu na następujących polach eksploatacji:
— wykorzystanie utworu w formie pisanej i/lub recytowanej,
— umieszczenie utworu na stronach internetowych Organizatora Konkursu,
— powielanie utworu każdą dostępną techniką i wykorzystanie go w materiałach promocyjnych
i edukacyjnych związanych z Konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością
Organizatora Konkursu, a to:
— we wszelkich formach wydawniczych, w tym drukarskich,
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— poprzez sieci informatyczne i teleinformatyczne na cele promocyjno-reklamowe a w szczególności w reklamie i promocji,
— na okładkach i wewnątrz innych czasopism, gazet, magazynów i periodyków, tak o zasięgu krajowym, jak i regionalnym oraz w innych wydawnictwach,
— w telewizji, na stronach internetowych, spotach reklamowych, na billboardach i plakatach oraz
wszystkich innych formach reklamy ulicznej.
6. Niezależnie od licencji udzielonej na zasadach opisanych w pkt. 6, Uczestnik Konkursu/opiekun
prawny Uczestnika Konkursu* oświadcza, że udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie utworu w celu przygotowania, produkcji i publikacji wydawnictwa książkowego zawierającego zbiór prac Konkursowych, w tym m.in.
utwór autorstwa Uczestnika Konkursu. Licencja udzielona przez Uczestnika Konkursu uprawnienia
Organizatora Konkursu do wykorzystania utworu na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie i wprowadzanie do obrotu utworu za pośrednictwem jednorazowego wydawnictwa książkowego, w nieograniczonej liczbie wydań i liczbie egzemplarzy.
7.

Udzielana licencja, o której mowa w pkt. 6 i 7 niniejszego oświadczenia, obejmuje prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego.

...........................................
podpis uczestnika / opiekuna prawnego
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Uczestnik Konkursu/opiekun prawny Uczestnika Konkursu oświadcza, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2016 r. POZ. 922 z późn. zm.) oraz po 25
maja 2018 roku 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) został poinformowany iż:
1.

Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Fundacja Impuls Rozwoju z siedzibą w Tarnowie.

2. Inspektorem ochrony danych w Fundacji Impuls Rozwoju jest Dawid Mik, kontakt:
dawid.mik@impulsrozwoju.pl, tel. 572621110.
3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, na podstawie:
— pisemnej zgody Uczestnika,
— ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. 2016r., poz. 239 z późn. zm.).
4. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres 5 lat.
5. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Uczestnik Konkursu /Opiekun Prawny Uczestnika Konkursu* wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych Uczestnika Konkursu w celu przygotowania, przeprowadzenia i promocji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2016 r. POZ. 922 z późn.
zm.) oraz po 25 maja 2018 roku 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).

...........................................
podpis uczestnika / opiekuna prawnego
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