Karta zgłoszenia do Konkursu Poetyckiego „Z poezją Ci do twarzy”
(osoba niepełnoletnia)

Ja niżej podpisany/a: ………………………..................................................……

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 oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO), oświadczam, iż:
wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka:

...............................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

w Konkursie Poetyckim „Z poezja Ci do twarzy” organizowanym przez Bibliotekę Publiczną im.
Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Dane osobowe potrzebne do udziału w Konkursie:
imię i nazwisko dziecka: ...................................................
wiek dziecka: .....................................
tel. kontaktowy rodzica: .....................................
adres e-mail rodzica: .............................................
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego
niepełnoletniego dziecka przez Bibliotekę Publiczną im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy w celu rejestracji, udziału w w/w Konkursie, oraz opublikowania informacji
o jego laureatach.
Oświadczam, że praca konkursowa jest napisana samodzielnie przez uczestnika konkursu
i nie była wcześniej publikowana lub nagradzana.

………………………………………………………………………………………
data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu

Zgoda na udział w Konkursie Poetyckim „Z poezją Ci do twarzy”
i przetwarzanie danych osobowych
ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Ja niżej podpisany/a: ………………………..................................................……
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz 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 oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO),
oświadczam, iż:
wyrażam zgodę
na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie przez Bibliotekę Publiczną im. Jana Pawła II
w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Gawędziarzy 8, 04-401 Warszawa
(zwaną dalej Biblioteką) wizerunku mojego niepełnoletniego dziecka:
........................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
utrwalonego w postaci zdjęć, w celu: promowania oraz dokumentowania działalności
edukacyjno - kulturalnej Biblioteki, a w szczególności Konkursu „Z poezja Ci do twarzy”.
Niniejsza zgoda dotyczy:
zamieszczania wizerunku na stronie internetowej Biblioteki (www.bprembertow.waw.pl)
i/lub na profilu Biblioteki na Facebooku, lokalnej prasie.
Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form przetwarzania obrazu, kadrowania
i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych
lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie względem
Biblioteki, z tytułu wykorzystania wizerunku mojego dziecka, na potrzeby j/w.
Oświadczam, że zostałem zapoznany z klauzulą informacyjną dotyczącą publikacji wizerunku
uczestników imprez organizowanych przez Bibliotekę.
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności
prawnych, a zgodę powyższą udzielam w pełni świadomie. Oświadczam, że niniejsze
oświadczenie składam w imieniu mojego niepełnoletniego dziecka*.
...................................................
data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu
W przypadku nagrodzenia wiersza, wyrażam zgodę na jego wykorzystanie w dowolny sposób
w celu informacji, promocji i reklamy. Jednocześnie udzielam niewyłącznej jednorazowej
nieodpłatnej licencji na czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych na
wykorzystanie ww. wiersza na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania
i zwielokrotniania – zwielokrotnienie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, cyfrową
i reprograficzną, a także na dowolnych nośnikach, b) w zakresie obrotu egzemplarzami –
wprowadzanie do obrotu we wszelkich kanałach dystrybucji, najem, dzierżawa i użyczenie
egzemplarzy, c) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób niż wskazany powyżej
w podpunkcie b) – nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, udostępnianie publicznie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do utworu dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

…………………………………………………………………………………….…………
data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu

