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Dorzuć swoje!
Atlas zabytków przemysłowych
ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU KONKURSU
…………………………
Miejscowość, data
……………………………..
(Imię i nazwisko uczestnika)

Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, Ŝe jako uczestnik konkursu „Dorzuć swoje! Atlas Zabytków przemysłowych”
zorganizowanym przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków i Fundację Centrum Edukacji
Obywatelskiej, wyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb
niniejszego Konkursu oraz do zamieszczenia moich danych w środkach masowego przekazu.
Przyjmuję do wiadomości, Ŝe moje dane osobowe będą wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), dla celów przeprowadzenia konkursu
oraz Ŝe przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych i ich poprawiania.
Jednocześnie wyraŜam zgodę na opublikowanie kopii mojej pracy lub jej fragmentu na stronach internetowych
CEO, KOBiDZ i EDD oraz dowolne wykorzystanie nadesłanych przeze mnie materiałów (fragmentów
materiałów) do produkcji materiałów informacyjnych i edukacyjnych.
Oświadczam takŜe, iŜ osoby trzecie, których dane osobowe zostały wykorzystane w mojej pracy, wyraziły zgodę
na ich publikację.
Oświadczam, Ŝe przysługują mi autorskie prawa majątkowe do zdjęć, filmów, wizerunków, które załączam w
związku z konkursem „Dorzuć swoje! Atlas Zabytków przemysłowych”. WyraŜam zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie przekazanych zdjęć i filmów do celów informacyjnych i edukacyjnych na wszelkich znanych
polach eksploatacji, w tym zwłaszcza na portalu internetowym CEO, KOBiDZ i EDD.
Oświadczam, Ŝe posiadam zgodę pozostałych osób widocznych na zdjęciach i filmach na wykorzystanie ich
wizerunku na potrzeby wskazanego konkursu.
Jednocześnie oświadczam, iŜ zapoznałam/em się z treścią regulaminu konkursu określającego zasady i tryb jego
przeprowadzenia.
- Akceptuję i wyraŜam zgodę na postanowienia regulaminu konkurs "Dorzuć swoje! Atlas Zabytków
przemysłowych".
Dnia .......................................... r.
…………………………………………
(podpis uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
- WyraŜam zgodę na uczestnictwo mego dziecka w konkursie "Dorzuć swoje! Atlas Zabytków
przemysłowych"
Dnia .......................................... r.
…………………………………………
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego ucznia realizującego projekt)
- Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku
…………………………………………
(podpis uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

