
 

 

 

 

            Miejsce i data........................, ............…..…… 2022 r. 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU / OPIEKUNA PRAWNEGO 

UCZESTNIKA KONKURSU* 

 

1. Uczestnik Konkursu/opiekun prawny Uczestnika Konkursu* oświadcza, że wyraża zgodę 

na uczestnictwo w 12. Ogólnopolskim Konkursie Poezji „Słowa, dobrze, że jesteście” 

(zwanym dalej „Konkursem”). 

2. Uczestnik Konkursu/opiekun prawny Uczestnika Konkursu* oświadcza, że zapoznał się  

z Regulaminem Konkursu, akceptuje jego warunki i nie wnosi do nich zastrzeżeń. 

3. Uczestnik Konkursu/opiekun prawny Uczestnika Konkursu* oświadcza, że udziela 

Organizatorowi Konkursu zezwolenia na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku 

Uczestnika Konkursu (w tym dostarczonych zdjęć portretowych), nieograniczone czasowo 

i terytorialnie, w celach promocyjnych lub związanych z przygotowaniem, 

przeprowadzeniem oraz promocją Konkursu, jak również dla celów związanych ze statutową 

działalnością Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, na wszelkich polach eksploatacji, 

w szczególności: 

- we wszelkich formach wydawniczych, w tym drukarskich; 

- poprzez sieci informatyczne i teleinformatyczne na cele promocyjno-reklamowe; 

- na okładkach i wewnątrz gazet, magazynów oraz periodyków, tak o zasięgu krajowym, jak 

i regionalnym, oraz w innych wydawnictwach; 

- w telewizji, na stronach internetowych, w spotach reklamowych, na billboardach  

i plakatach oraz we wszystkich innych formach reklamy ulicznej; 

- na wszelkich materiałach wydawanych przez Fundację, m.in.: pocztówkach, kalendarzach, 

folderach, nalepkach, znaczkach, kopertach i innego rodzaju papeteriach oraz materiałach 

biurowych; 

- w reklamie każdego rodzaju. 

 

 

 



 

 

 

4. Uczestnik Konkursu/opiekun prawny Uczestnika Konkursu* oświadcza, że udziela 

Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej i nieodwołalnej zgody na wielokrotne, 

nieograniczone czasowo i terytorialnie utrwalanie, używanie i rozpowszechnianie wizerunku 

(w tym dostarczonych zdjęć portretowych), głosu, wypowiedzi (wraz z imieniem  

i nazwiskiem - jeżeli Fundacja uzna to za stosowne), artystycznych wykonań, w ramach 

działań mieszczących się w zakresie statutowej działalności Fundacji i promocji jej 

działalności, w tym w ramach Projektu, w dowolnej formie oraz oprawie graficznej, zarówno 

w całości jak i w części, a także w połączeniu z innymi utworami w rozumieniu prawa 

autorskiego, wizerunkami oraz elementami graficznymi i formami graficzno-przestrzennymi 

oraz w postaci zbiorów wizerunków i innych form, dla celów związanych ze statutową 

działalnością Fundacji  oraz dla celów Fundacji. W szczególności niniejsza zgoda dotyczy 

wykorzystania w dowolnych audycjach tworzonych i/lub emitowanych przez: nadawców  

tworzących lub rozpowszechniających programy telewizyjne, Fundację oraz inne 

upoważnione przez Fundację podmioty, jak również w przygotowywanych przez te 

podmioty materiałach promocyjnych lub reklamowych i dotyczy wszystkich znanych pól 

eksploatacji, a w szczególności: 

- utrwalania jakąkolwiek techniką (w szczególności cyfrowo) na wszelkich nośnikach obrazu 

i dźwięku, miedzy innymi drukiem, na taśmie światłoczułej, kasecie wideo oraz na taśmie 

magnetycznej, na dyskietce, dysku twardym, dysku optycznym, na kliszy fotograficznej, CD, 

w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku, 

- zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, zapisu audiowizualnego obrazu i dźwięku, w tym  

m.in. techniką cyfrową, światłoczułą oraz techniką zapisu kompaktowego i analogowego, 

oraz technikami drukarskimi, 

- wprowadzania do obrotu, 

- wyświetlania, 

- eksploatacji za pomocą środków informatycznych, w tym wprowadzenia do pamięci 

komputera i Internetu, sieci multimedialnej i sieci operatorów telefonii komórkowej w taki 

sposób, aby umożliwić dostęp w miejscu i czasie dowolnie wybranym;  

- najem, użyczanie, 

- równoczesne, integralne nadanie, rozprowadzanie przez inną organizację radiową, 

telekomunikacyjną, telewizyjną (w tym również telewizję kablową, IPTV, internetową, 

kodowaną, nie kodowaną, platformę cyfrową, platformę mobilną), 

- nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje 

naziemną, komórkową, internetową, 

 



 

 

 

- nadania za pośrednictwem satelity, 

- publiczne odtwarzanie, 

- rozprowadzanie w sieciach informatycznych i teleinformatycznych (m.in. IPTV, ADSL, DSL, 

xDLS, Ethernet). 

5. Uczestnik Konkursu/opiekun prawny Uczestnika Konkursu* oświadcza, że jest twórcą 

utworu literackiego/utworów literackich* zgłoszonych do Konkursu, w rozumieniu ustawy 

Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 r. (zwanego w dalszej części 

utworem). Uczestnik Konkursu/opiekun prawny Uczestnika Konkursu* oświadcza, że 

powołany utwór/ utwory* opracował samodzielnie na potrzeby Konkursu. 

6. Uczestnik Konkursu/opiekun prawny Uczestnika Konkursu* oświadcza, że przysługują 

mu wyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie prawa autorskie, osobiste  

i majątkowe do wskazanego utworu. 

7. Uczestnik Konkursu/opiekun prawny Uczestnika Konkursu* oświadcza, że: 

a) utwór został wykonany przez niego w całości osobiście; 

b) utwór nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich; 

c) powstrzyma się od wszelkich działań, które mogłyby poskutkować utratą ww. praw 

przysługujących mu wobec utworu bądź ich ograniczeniem. 

8. Uczestnik Konkursu/opiekun prawny Uczestnika Konkursu* oświadcza, że udziela 

Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie 

licencji na wykorzystanie utworu na potrzeby promocji działań statutowych Organizatora. 

9. Licencja udzielona przez Uczestnika Konkursu/opiekuna prawnego Uczestnika 

Konkursu*, uprawnia Organizatora Konkursu do wykorzystania utworu na następujących 

polach eksploatacji: 

a) wykorzystanie utworu w formie pisanej i/lub recytowanej; 

b) umieszczenie utworu na stronach internetowych Organizatora Konkursu; 

c) powielanie utworu każdą dostępną techniką i wykorzystanie go w materiałach 

promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem oraz w innych publikacjach 

związanych z działalnością Organizatora Konkursu: 

- we wszelkich formach wydawniczych, w tym drukarskich; 

- poprzez sieci informatyczne i teleinformatyczne na cele promocyjno-reklamowe; 

 



 

 

 

- na okładkach i wewnątrz innych czasopism, gazet, magazynów i periodyków, tak  

o zasięgu krajowym, jak i regionalnym oraz w innych wydawnictwach; 

- w telewizji, na stronach internetowych, w spotach reklamowych, na billboardach  

i plakatach oraz wszystkich innych formach reklamy ulicznej; 

- na wszelkich materiałach wydawanych przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, 

m.in. na pocztówkach, kalendarzach, folderach, nalepkach, znaczkach, kopertach i innego 

rodzaju papeteriach oraz materiałach biurowych; na wyrobach, odzieżowych, akcesoriach 

i dodatkach odzieżowych. 

10. Niezależnie od licencji udzielonej na zasadach opisanych w pkt. 7., Uczestnik Konkursu/ 

opiekun prawny Uczestnika Konkursu* oświadcza, że udziela Organizatorowi Konkursu 

nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie 

utworu w celu przygotowania, produkcji i publikacji wydawnictwa książkowego 

zawierającego zbiór prac konkursowych, w tym m.in. utwór autorstwa Uczestnika Konkursu. 

Licencja udzielona przez Uczestnika Konkursu uprawnia Organizatora Konkursu do 

wykorzystania utworu na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie  

i wprowadzanie do obrotu utworu za pośrednictwem jednorazowego wydawnictwa 

książkowego, w nieograniczonej liczbie wydań i egzemplarzy. 

11. Udzielana licencja obejmuje prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach 

z tym związanych: 

1) administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Fundacja Anny Dymnej 

„Mimo Wszystko” z siedzibą w Krakowie, ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4, 30-198; 

 

 



 

 

 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu (12) 422 

69 03 i pod adresem e-mail: iod@mimowszystko.org; 

3) dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia 

Konkursu, na podstawie: 

- pisemnej zgody Uczestnika Konkursu; 

- pisemnej zgody Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych dotyczących jego stanu 

zdrowia, a zawartych w aktualnym orzeczeniu o niepełnosprawności;  

- Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. 2016 r., poz. 239 z późn. zm.); 

4) dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat; 

5) Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem; 

6) Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r.; 

7) Podanie danych osobowych, w tym aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, jest 

dobrowolne, ale jest niezbędnym warunkiem przystąpienia do Konkursu. Niepodania 

danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Konkursie. 

 

……………………………..………………..…………………… 

podpis uczestnika konkursu/opiekuna prawnego uczestnika konkursu* 

 

*niepotrzebne skreślić 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W TYM SZCZEGÓLNEJ KATEGORII DANYCH  

 

Uczestnik Konkursu/opiekun prawny Uczestnika Konkursu* wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych Uczestnika konkursu/i opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu**,  

w tym podanych w załączonych dokumentach oraz danych dotyczących stanu zdrowia 

Uczestnika konkursu, w celu przygotowania, przeprowadzenia i promocji Konkursu, zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119 s.1) oraz 

ustawy z  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych opiekuna prawnego oraz Uczestnika 

konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przygotowania, przeprowadzenia  

i promocji Konkursu. 

Zostałem poinformowany o zasadach przetwarzania moich danych i przysługujących mi  

z tego tytułu uprawnieniach. 

 

.……….…………………………………..………………..…… 

podpis uczestnika konkursu/opiekuna prawnego uczestnika konkursu* 

*niepotrzebne skreślić 

 ** niepotrzebne skreślić lub zostawić obie opcje, jeśli uzupełnia opiekun prawny 

Uczestnika Konkursu 


