OŚWIADCZENIE
o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do projektu/pracy pod tytułem
________________________________
zgłaszanej w ramach ____________________________________________
Imię:________________________________________________________
Nazwisko:____________________________________________________
Adres zamieszkania: ___________________________________________
Tel. kontaktowy:_______________________________________________
Oświadczam, że:
a)
jestem autorem i twórcą projektu zgłaszanego w ramach _____________________________________,
b)
do projektu przysługują mi wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa autorskie,
c)
projekt został wykonany przeze mnie bez udziału osób trzecich oraz nie zaciągnąłem do dnia dzisiejszego
jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczałyby lub wyłączały moje prawo do przeniesienia przysługujących mi praw
na rzecz _______________________(dalej „Kronospan”),
d)
projekt, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolny od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca
żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Kronospan na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu
korzystania lub rozpowszechniania projektu,
e)
przenoszę na Kronospan nieodpłatnie wszelkie autorskie prawa majątkowe, dotyczące projektu,
f)
przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na zasadach wyłączności, na czas nieograniczony i obejmuje
prawo do nieodpłatnego wykorzystywania projektu w następujących polach eksploatacji: wielokrotne wydawanie,
rozpowszechnianie, powielanie, przetwarzanie (chociażby częściowo) oraz wykorzystywanie projektu w każdej
formie z użyciem wszelkich środków technicznych - w szczególności druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym
nakładzie, umieszczanie w Internecie, itp.,
g)
przenoszę na Kronospan zezwolenie i upoważnienie do dokonywania wszelkich przeróbek i innych opracowań
projektu oraz zezwolenie na rozporządzanie i korzystanie z tak powstałych nowych projektów bez ograniczenia, co
do czasu, terytorium i pól eksploatacji,
h)
projekt przekazany przeze mnie Kronospan staje się jego własnością z chwilą jego przekazania,
i)
zobowiązuję się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z ewentualnymi roszczeniami zgłoszonymi przez osoby
trzecie i wskazującymi na naruszenia jakichkolwiek praw autorskich do projektu,
j)
znam i akceptuję treść Regulaminu _______________________________

_________________________________________________________
(podpis wnioskodawcy lub rodzica/opiekuna prawnego wnioskodawcy

_______________________________
(data, miejsce)

Część dla wnioskodawców, którzy ukończyli 18 lat
Niniejszym oświadczam, że:
1.
2.
3.
4.
5.

w dniu składania wniosku mam ukończone 18 lat,
podane dane są prawdziwe i aktualne,
znam i akceptuję Regulamin ______________________,
ponoszę odpowiedzialność prawną za wszelkie dane zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym,
wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez _____________________ w
celu przeprowadzenia i wyłonienia laureatów konkursu organizowanego w ramach __________________,
6. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku poprzez utrwalenie w formie
fotografii i nagrań video oraz poprzez rozpowszechnianie go za pomocą następujących kanałów komunikacji intranecie, stronach internetowych, materiałach szkoleniowych i informacyjnych, bez ograniczeń, co do formy
przedstawienia, ilości egzemplarzy, nośników jego użycia, miejsca i czasu publikacji, komentarza czy
zestawienia z innymi wizerunkami lub materiałami, w celach związanych z promocją _____________,
7. wyrażam zgodę na udostępnienie na rzecz innych podmiotów Kronospan moich danych osobowych w zakresie
wizerunku oraz na jego rozpowszechnianie na oficjalnych stronach internetowych, w intranecie i w materiałach
promocyjnych podmiotów Kronospan, bez ograniczeń, co do formy przedstawienia, ilości egzemplarzy,
nośników jego użycia, miejsca i czasu publikacji, komentarza czy zestawienia z innymi wizerunkami lub
materiałami, w celach związanych z promocją podmiotów Kronospan.
Data i podpis Wnioskodawcy: _______________________________________________________

Część dla rodzica/opiekuna prawnego osoby małoletniej składającej projekt, która nie
ukończyła 18 lat
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: ________________________________________
Tel. kontaktowy: _________________________________________________________
Adres e-mail: ______________________________________________________________________
Oświadczam, że:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

jestem rodzicem/opiekunem prawnym osoby składającej niniejszy projekt w ramach ______________,
akceptuję udział mojego dziecka/podopiecznego w tym przedsięwzięciu,
znam i akceptuję Regulamin _______________________,
podane dane są prawdziwe i aktualne,
ponoszę odpowiedzialność prawną za wszelkie dane zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym,
wyrażam
zgodę na przetwarzanie
danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego przez
____________________ w celu przeprowadzenia i wyłonienia laureatów konkursu organizowanego w ramach
__________________,
8. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w zakresie wizerunku
poprzez utrwalenie w formie fotografii i nagrań video oraz poprzez rozpowszechnianie go za pomocą
następujących kanałów komunikacji - intranecie, stronach internetowych, materiałach szkoleniowych i
informacyjnych, bez ograniczeń, co do formy przedstawienia, ilości egzemplarzy, nośników jego użycia, miejsca
i czasu publikacji, komentarza czy zestawienia z innymi wizerunkami lub materiałami, w celach związanych
z promocją _____________,
9. wyrażam zgodę na udostępnienie na rzecz innych podmiotów Kronospan danych osobowych mojego
dziecka/podopiecznego w zakresie wizerunku oraz na jego rozpowszechnianie na oficjalnych stronach
internetowych, w intranecie i w materiałach promocyjnych podmiotów Kronospan, bez ograniczeń, co do formy

przedstawienia, ilości egzemplarzy, nośników jego użycia, miejsca i czasu publikacji, komentarza czy
zestawienia z innymi wizerunkami lub materiałami, w celach związanych z promocją podmiotów Kronospan.

Data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego: ____________________________________

Załączniki:
1. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej
„RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o
przysługujących prawach związanych z ochroną danych osobowych. Jednocześnie chcemy zapewnić, że dbamy o
bezpieczeństwo danych i korzystamy z nich wyłącznie dla celów prowadzonej działalności.
Kto jest Administratorem danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (tj. danych osobowych podanych przez pełnoletniego wnioskodawcę
składającego projekt lub danych osobowych podanych przez rodzica/opiekuna prawnego osoby składającej projekt) jest
_____________z siedzibą w _________ (_________) przy ul. _________. Dane przetwarzane są w celu
przeprowadzenia i wyłonienia laureatów konkursu organizowanego w ramach ______________.
Na jakiej podstawie i jak długo będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, co oznacza, że
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana wyraźniej zgody obejmującej zakres
i cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są Administratorowi niezbędne do przeprowadzenia i wyłonienia laureatów
konkursu organizowanego w ramach _________________.
Dane będą przetwarzane przez okres trwania ________________________.
Komu możemy przekazać dane?
Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz innym podmiotom
Kronospan, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i wyłonienia laureatów konkursu
organizowanego w ramach _________________.
Jakie przysługują prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
W celu realizacji jednego ze swoich praw możesz się z nami skontaktować telefonicznie, mailowo lub listownie na adres
naszej siedziby.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia i wyłonienia laureatów konkursu organizowanego
w ramach _________________.
Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan że przetwarzając przekazane
przez Panią/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

