Załącznik nr 1. Oświadczenie uczestnika konkursu

……………, dnia…………2021 r.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

Ja…………………………………………………………………………,zamieszkały/a
…………………………………………………………………………………………………………………………,
PESEL……………………………………oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu pt ,,Projekt
koncepcyjny szlaku pieszo-rowerowego prowadzącego do Grodziska w Tumie – Pierścień księżnej
Salomei” i wyrażam zgodę na przystąpienie do konkursu, na warunkach określonych w tym
regulaminie.
Mój adres e-mail to …………………………………………………
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu, tj. Miasto Łęczycę i
Gminę Góra św. Małgorzaty następujących danych osobowych:
a) imienia i nazwiska, nr PESEL

tak/nie,

b) adresu e-mail

tak/nie,

c) wizerunku

tak/nie,

w celu:
1. udziału w konkursie

tak/nie,

2. informowania przez organizatora o organizacji konkursu, udziale
uczestnika w konkursie i jego wynikach:
- na stronach internetowych:
https://www.leczyca.info.pl/
https://www.goraswmalgorzaty.pl/

tak/nie,

- na profilach na Facebook'u
https://www.facebook.com/miastoleczyca/

tak/nie.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym momencie
wycofać zgodę, a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem.
Zostałem pouczony o moich prawach wynikających z Rozporządzenia 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) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.). w zakresie udostępnionych
przeze mnie danych osobowych.
Jako autor .............................................................. (imię i nazwisko uczestnika) – pracy zwanej dalej
„utworem”, oświadczam, że:
1) posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do materiałów przesyłanych na konkurs: „Projekt
koncepcyjny szlaku pieszo-rowerowego prowadzącego do Grodziska w Tumie – Pierścień księżnej
Salomei” organizowany przez
a) Miasto Łęczyca
b) Gminę Góra św. Małgorzaty.
2) przesłana praca nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich;
3) z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków: przesłania zgłoszenia udziału w konkursie i
przyjęcia pracy do udziału w Konkursie oraz przyznaniu przez Komisję Konkursową nagrody lub
wyróżnienia i przesłaniu informacji w tej sprawie na mój adres e-mail, przenoszę (bez konieczności
składania dodatkowych oświadczeń) na Miasto Łęczyca i Gminę Góra św. Małgorzaty, nieodpłatnie,
majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej – utworu, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu – wytwarzania egzemplarzy utworu bez względu
na technikę, ilość i wielkość nakładu,
b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzenie do obrotu,
najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadanie drogą przewodową bądź bezprzewodową,
odtwarzanie, remitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i czasie wybranym przez siebie, rozpowszechnianie w nieograniczonym
nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzanie korekty, dokonywanie skrótów i opracowań,
wykorzystywanie fragmentów na wszystkich wymienionych polach eksploatacji,
c) nieograniczonego udostępniania w Internecie, sieciach zamkniętych i innych mediach,
d) wszelkich innych rozpowszechniań niż określone w lit. a – c, w szczególności prezentacji,
wyświetlania w trakcie konferencji, seminariów, sympozjów, na forach oraz w trakcie spotkań,
e) wprowadzenie i utrzymywanie w pamięci komputera lub w innym nośniku elektronicznym, do sieci
wewnętrznych, do sieci Internet
f) wprowadzania modyfikacji i poprawek,
g) wykorzystywanie jako projektu na potrzeby realizacji prac budowlanych, w tym więcej niż jeden
raz.
4) z chwilą wskazaną w pkt 3) powyżej, udzielam Miastu Łęczyca i Gminie Góra św. Małgorzaty
nieograniczonego czasowo i nieodwołalnego zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych
do przesłanej pracy konkursowej tj. na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z jej opracowań na
ww. polach eksploatacji wraz z prawem do udzielania takich zezwoleń osobom trzecim. W ramach
tych uprawnień Miasto Łęczyca i Gmina Góra św. Małgorzaty mają prawo do dowolnego
wykorzystywania całości lub swobodnie wybranych fragmentów mojej pracy oraz ich dowolnego
modyfikowania;

5) z chwilą wskazaną w pkt 3) powyżej zobowiązuje się sprawować na życzenie Miasta Łęczyca i
Gminy Góra św. Małgorzaty (w okresie 5 lat) nieodpłatnie nadzór autorski nad sporządzoną
dokumentacją a także wyrażam zgodę na powierzenie wykonywania takiego nadzoru innemu
podmiotowi.
Jako autor utworu przenoszę na Miasto Łęczyca i Gminę Góra św. Małgorzaty własność jednego
egzemplarza utworu (przekazanego na cele rozstrzygnięcia konkursu).

………………………………
(imię i nazwisko)

