KARTA ZGŁOSZENIA
DO KONKURSU
„SOSNOWIEC NA WAKACJACHˮ

IMIĘ I NAZWISKO

DATA URODZENIA
ADRES
ZAMIESZKANIA
ADRES E-MAIL

NUMER TELEFONU

NAZWA PLIKU
1 ZDJĘCIE
2 ZDJĘCIE
3 ZDJĘCIE
FILM

Oświadczam, iż:
1. Podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji Konkursu
i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie 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 (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

3. Zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuję jego postanowienia.
4. Zostałam/em poinformowana/y o moich uprawnieniach związanych z przetwarzeniem
moich danych osobowych.
5. Przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac
konkursowych oraz oświadczam, że wszystkie osoby widniejące na fotografiach i/lub
pokazane w filmie wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku i ich publiczne
udostępnienie.
6. Przenoszę autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej na rzecz Organizatora z
dniem ogłoszenia wyników Konkursu, w sposób nieodpłatny, nieograniczony
terytorialnie ani czasowo na następujących polach eksploatacji:
- trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub
standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową
lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich
zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i
rozporządzanie tymi kopiami,
- stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie
niezależnie od formatu, systemu lub standardu,
- publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,
nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne
udostępnianie pracy konkursowej w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym,
- rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
- nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i
satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także
poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe,
- wymianę nośników, na których prace utrwalono,
- wykorzystanie w utworach multimedialnych,
- wykorzystanie w całości lub fragmentów prac konkursowych do celów promocyjnych
i reklamy Organizatora lub Gminy Sosnowiec,
- opracowanie, przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji pracy
konkursowej,
- zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i modyfikacji pracy konkursowej,
prawo do rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami pracy konkursowej
oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób
trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.
7. Przenoszę na Organizatora Konkursu wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie
autorskich praw zależnych.
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