Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU FILMOWEGO
„Dlaczego liczy się każdy?”

Imię i nazwisko Uczestnika
Data urodzenia (dd-mm-rrrr)

-

-

Dane kontaktowe:
e-mail oraz nr tel.
numer telefonu
Adres zamieszkania:
Ulica i nr
Miejscowość oraz kod pocztowy
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna
prawnego Uczestnika

Oświadczenia i Zgody rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika

□ Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem konkursu i akceptuję wszelkie jego zapisy.
□ Oświadczam, że załączona praca konkursowa została stworzona samodzielnie przez Uczestnika na potrzeby
konkursu, nie była nigdzie wcześniej publikowana ani przedstawiana w innych konkursach oraz nie narusza
jakichkolwiek praw osób czy podmiotów trzecich, ponoszę wszelką odpowiedzialność za poniesioną szkodę
z tego tytułu.

□ Wyrażam

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w celu organizacji

i przeprowadzenia Konkursu oraz publikowania jego wyników na stronie internetowej Organizatora, w jego
Mediach Społecznościowych, oraz innych lokalizacjach w związku z popularyzacją statystyki publicznej i jej
roli w życiu społeczeństwa.

□ Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie materiału z podaniem imienia i nazwiska autora.
□ Wyrażam zgodę na nieodpłatne upublicznienie wizerunku i głosu mojego dziecka/podopiecznego oraz
wykorzystywanie nagrań (video, głosowych) z wizerunkiem i głosem mojego dziecka/ podopiecznego bez
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie wykonanych zdjęć i nagrań
(video, głosowych), w tym za pośrednictwem dowolnego medium w celu zgodnym z prowadzoną przez
Organizatora działalnością, w tym w szczególności w celu promocji Narodowego Spisu powszechnego
Ludności i Mieszkań 2021. Nieodpłatna zgoda, o której mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego
(nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku i głosu na następujących polach
eksploatacji:

a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na
taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, na nagraniach (video, głosowych),
b) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej i/lub sieci
telefonii komórkowej,
c) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),
d) publicznego odtwarzania,
e) wystawiania,
f) wyświetlania,
g) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz
nadawania za pośrednictwem satelity.
Ponadto, zgoda obejmuje możliwość poddawania wizerunku uczestnika stosownym obróbkom koniecznym w
zakresie niezbędnym do realizacji wymogów co do jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach w
eksploatacji.

□ Oświadczam, że posiadam zgody na upublicznienie wizerunku wszystkich osób widocznych w materiale,
niebędących uczestnikami konkursu.

□ Oświadczam, że Uczestnik nie zamieścił w swoim utworze innych utworów, do których nie posiada praw lub
zgody ich twórców na wykorzystanie (np. podkładu muzycznego, wizerunku, innego filmu).

□ Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
□ Oświadczam, że zapoznałam/em się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych i przyjmuję do
wiadomości wszystkie postanowienia w niej zawarte. Jestem świadomy przysługującego mi prawa do kontroli
przetwarzania danych, które mnie dotyczą.

.........................................
(data)

.………………………………………………………………………………….
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

