
Załącznik Nr 1

Oświadczenie uczestnika / opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu

lmię i nazwisko Uczestnika konkursu

Nazwa szkoły do której uczęszcza Uęzestnik Konkursu
Adres, na który Organizator powinien pzesyłać ewentualną korespondencję

lmię i nazwisko Opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu / osoba wyznaczona do kontaktów z Organizatorem.
Numer telefonu: ,.......,.e-mail

1. Niniejszym zgłaszam udział i wyrażam zgodę na pzetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu w
zakresie iw celu przeprowadzenia Konkursu ,,KONKURS na hasło promujące bezpieczeństwo uczestników ruchu
drogowego

2. Oświadczam, że uczestnikowi przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do
Haseł promocyjnych przesłanych na ,,KONKURS na hasło promujące bezpieczeństwo uczestników ruchu
drogowego. Hasło jest dziełem Uczestnika Konkursu i nie narusza niczyich praw osobistych praw autorskich.

3. Oświadczam, ze ponoszę wszelką odpowiedzialnośc za naruszenie praw osób trzecich związanym z
przesłanym Hasłem promocyjnym

4. vltyrażam zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska uczestnika konkursu związane z podaniem wyników
Konkursu.

5. Niniejszym na czas tnvania Konkursu i wyłącznie na potrzeby jego przeprowadzenia udzielam WORD w
Lesznie nieodpłatnie licencji do wykorzystywania Haseł promocyjnych na następujących polach eksploatacji:

a. utnłalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, a lakże utnvalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie
plastyczne, fotograficzne, utruralenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego,
magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu,

b. wprowadzenie do pamięci komputera,

c. nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie
wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, a takźe innego ich uzywania zgodnie z postanowieniami
Regulaminu Konkursu.

6. Zapewniam, że ewentualni współtwórcy uczestnika konkursu, nie będą dochodzić od Organizatora
wynagrodzenia za korzystanie z Haseł promocyjnych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby tzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw
autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z Haseł promocyjnych oświadczam, iż
pokryję w imieniu uczestnika konkursu koszty i zapłacę odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

8. Klauzula informacyjna - dane osobowe. Potwierdzam otrzymanie informacji, że:

a. Administratorem moich danych osobowych jest WORD w Lesznie ul. Opalińskich 1 a 64-100 Leszno

b. Dane mogą byc wykorzystane wyłącznie w zakresie i w celu promocji WORD w Lesznie we wszystkich
formach, publikacjach pisemnych i elektronicznych, w tym również w ramach działalności komercyjnej WORD w
Lesznie a także na potrzeby udostępnienia podmiotom tzecim w celach niekomercyjnych.

c. Paysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w
ustawie o ochronie danych osobowych,

d. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne.

,,...., dnia ..,2021r

(czytelny podpis Uczestnika Konkursu)

( czytelny podpis Opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu)


