Załącznik do załącznika
do Zarządzenia nr……………
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia ………………………..
Karta zgłoszenia
imię i nazwisko
telefon
e-mail
1. Wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko uczestnika konkursu)

Zgoda prawnego
opiekuna/rodzica

…………………………………………………..................................................
w Konkursie „Nie marnuj deszczu” organizowanym przez Prezydenta Miasta
Gdańska.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych
osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska) w celach wynikających z
organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.)
3. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i prezentowanie wizerunku
mojego dziecka na zdjęciach oraz w materiałach multimedialnych,
wykonanych podczas realizacji konkursu „Nie marnuj deszczu”.
……………………………..
………………………………
(Miejscowość i data)
prawnego)

(Podpis rodzica/ opiekuna

Wymagane oświadczenia uczestnika

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) przez Organizatora Konkursu do celów związanych z
przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, o którym mowa powyżej.
 Przyjmuję do wiadomości że Administratorem zebranych danych jest Urząd Miejski w Gdańsku z siedzibą w
Gdańsku (80-803), ul. Nowe Ogrody 8/12. Mam prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania, a przetwarzanie tych danych w celach innych, niż wymienione powyżej cele, wymaga uzyskania
mojej uprzedniej zgody.
 Oświadczam, że przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonej pracy oraz, że nie
naruszają one autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich, zaś osoby,
których wizerunki upubliczniono w zgłoszonych pracach, wyraziły na to stosowną zgodę. Ponadto w wypadku
wygrania konkursu udzielam organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na
publiczne udostępnianie mojej pracy przez Organizatora na potrzeby realizacji i promocji konkursu w tym w
szczególności wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotnego utrwalania i zwielokrotniania
każda techniką.
 W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Organizatorowi Konkursu z roszczeniami z tytułu
naruszenia jej praw autorskich do prac lub ich części, w tym prawa własności, praw autorskich lub z tytułu
naruszenia dóbr osobistych, przejmuję odpowiedzialność wobec tejże osoby trzeciej.
 Oświadczam, że nie jestem pracownikiem i/lub przedstawicielem Organizatora Konkursu oraz innych
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, jak również członkiem ich
rodzin.
 Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu i w pełni go akceptuję.

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

………………………………..
( podpis czytelny)

