Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE PRAWNE AUTORA

…………………………………………………………………..………
(imię/imiona i nazwisko)

…………………………
(PESEL)

………………………………………………………………………………………………………………………..
(adres zameldowania)

……………………………………………………
(seria i numer dowodu tożsamości)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora konkursu
plastycznego „JUBILEUSZ TEMPLARIUSZY” dla potrzeb niezbędnych do organizacji konkursu, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182) oraz
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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych) oraz w celach promocji działao statutowych Fundacji oraz Ordo
Militiae Christi Templi Hierosolymitani (Templariuszy).
Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności nieodwołalne prawo publikacji swojego wizerunku
w przypadku zdjęd zbiorowych i nieodpłatne prawo wielokrotnego wykorzystywania zdjęd, filmów i
innych nagrao audiowizualnych z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich
zatwierdzania.
Zgoda obejmuje również wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie materiałów, za
pośrednictwem dowolnego medium w celu promocji działao Fundacji oraz Templariuszy zgodnej z
obowiązującym prawem, wliczając w to w szczególności zamieszczanie zdjęd na stronach
internetowych oraz publikacje w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych,
folderach, publikacjach elektronicznych, stronach www, wystawach w celach promujących oraz
informujących.
Równocześnie zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem
każdorazowego wykorzystania powyżej wskazanych materiałów z moim wizerunkiem, także w
przypadku wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik
cyfrowych i innych, pod warunkiem, że te wszystkie działania służyd mają jedynie propagowaniu
działao Fundacji i Templariuszy.
Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do
treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie
sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do
nieodpłatnego ich wykorzystania przez Organizatora konkursu, w każdej formie z użyciem wszelkich
środków technicznych, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami).
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu konkursu.

……………………………………………………………………………………………………………………….
(miejscowośd, data, czytelny podpis)

