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Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, że jako uczestnik konkursu Wielcy wynalazcy i odkrywcy w dziedzinie
nauki i techniki” zorganizowanego przez Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Warszawie,
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb
niniejszego konkursu oraz na zamieszczanie moich danych w środkach masowego przekazu.
Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą wykorzystane zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) dla
celów przeprowadzenia w/w konkursu oraz że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych
osobowych i ich poprawiania.
Ponadto oświadczam, że:
1) zapoznałam/em się z treścią regulaminu konkursu określającego zasady i tryb jego
przeprowadzenia;
2) praca konkursowa i/lub materiały nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Ponadto
zobowiązuję się do poniesienia pełnej odpowiedzialności prawnej i materialnej za naruszenie dóbr
osobistych, praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu
roszczeń przeciwko organizatorom konkursu zobowiązuję się do całkowitego zaspokojenia słusznych
roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia organizatorów konkursu od obowiązku świadczenia z tego
tytułu;
3) z powodów opisanych powyżej zarówno ja, jak i osoby trzecie, których wizerunek lub dane
pojawiają się w pracy lub materiałach konkursowych, nie będziemy składać jakichkolwiek roszczeń
wobec organizatorów konkursu.
Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przekazanych materiałów do celów
informacyjnych i edukacyjnych na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności wskazanych
w art. 50 ustawy z dnia 4 grudnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r.
nr 90 poz. 631 z późn. zm.), w tym zwłaszcza na portalu internetowym organizatorów konkursu.
Akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia regulaminu konkursu

Wielcy wynalazcy i odkrywcy w dziedzinie nauki i techniki”
Dnia .......................................... r.
..……..……………………………….
(podpis uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w konkursie
”Wielcy wynalazcy i odkrywcy w dziedzinie nauki i techniki”
Dnia .......................................... r.
…………………………………..……
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego ucznia)
Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku
…………………………………………
(podpis uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

