ZAŁĄCZNIK NR 1
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „EKO RZEŹBA”
OŚWIADCZENIA AUTORA
.............................................................
(miejscowość, data)

..............................................................................................................
(nazwa szkoły)
..............................................................................................................
(adres i telefon szkoły)
..............................................................................................................
(klasa)
..............................................................................................................
Kategoria wiekowa (Maluch/Junior/Senior)

Dane przedstawiciela ustawowego Autora:

..............................................................................................................
(imię i nazwisko Nauczyciela)

I. PRZETWARZANIE DANYCHOSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU
Mając na uwadze § 10 Regulaminu Konkursu „EKO RZEŹBA” wyrażam poniższe zgody:




Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut
Badawczy(„Organizator”) danych osobowych Autora zawartych w zgłoszeniu pracy konkursowej, tj. imienia,
nazwiska, klasy oraz szkoły, do której uczęszcza, w celu przeprowadzenia przez Organizatora konkursu
artystycznego pt. „EKO RZEŹBA”(„Konkurs”), w tym również w związku z publikacją wyników Konkursu
m.in. w Internecie oraz mediach społecznościowych.*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora wizerunku Autora i jego nieodpłatne rozpowszechnianie w
celach informacyjnych, reklamowych, marketingowych i promocyjnych związanych z prowadzoną przez
Organizatora działalnością, w szczególności jego udostępnienie na stronie internetowej, mediach
społecznościowych oraz w materiałach promocyjnych przygotowywanych przez Organizatora.*
* W odniesieniu do osób fizycznych, które nie ukończyły 16 roku życia zgodę na przetwarzanie danych
osobowych wyraża lub aprobuje Przedstawiciel Ustawowy Autora.
II. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH





Oświadczam, że utwór zgłoszony do Konkursu („Praca Konkursowa”) jest autorstwa Autora i w związku z
wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich nie zostały naruszone w żaden sposób
prawa osób trzecich.
Oświadczam, że osoby występujące w Pracy Konkursowej wyraziły zgodę na jej przesłanie i prezentowanie, w
szczególności na rozpowszechnianie ich wizerunku oraz stwierdziły, że nie naruszy to ich dóbr osobistych.*
* Dotyczy pracy konkursowej w postaci fotografii, na której znajduje się wizerunek osoby.



Oświadczam, że udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, niewyłącznej
licencji do Pracy Konkursowej w zakresie:
 jej utrwalania i zwielokrotniania (techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową);
 jej rozpowszechniania przez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne jej udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych,
w prasie, Internecie, Intranecie, w tym na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych
Organizatora oraz wszelkich materiałach promocyjnych Organizatora;
 jej dostosowania w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do zamieszczenia Pracy
Konkursowej na ww. stronach internetowych i materiałach, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony
jej charakter.
III. AKCEPTACJA REGULAMINU



Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.

_____________________________________
(podpis Przedstawiciela Autora - Nauczyciela)

