
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Formularz Uczestnictwa 

 

 

 

 

Ja, niżej podpisana/y, ___________________________________________________, będąc przedstawicielem 

ustawowym/opiekunem niepełnoletniego* Uczestnika: 

 

___________________________ 

Imię i nazwisko Uczestnika 

 

 

__________________________________________ 

Adres zamieszkania 

 

 

niniejszym oświadczam, że:  

• wyrażam zgodę na uczestnictwo Uczestnika w konkursie „Konkurs zgarnij smartfona” („Konkurs”);  

• zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia („Regulamin”);  

• zapoznałam/em się z Polityką prywatności, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu;  

• Uczestnik posiada pełnię praw autorskich do Dzieła;  

• udzielam Organizatorowi licencji wyłącznej na okres 5 lat od dnia pierwszej publikacji Dzieła - w 

zakresie autorskich praw majątkowych do Dzieła, z prawem wykonywania utworów zależnych na 

wszelkich dostępnych polach eksploatacji, w szczególności:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – zapisywania i wytwarzania dowolną techniką 

egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną lub cyfrową,  

2) w zakresie obrotu egzemplarzami utworów – wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczenie, najem lub 

dzierżawa egzemplarzy,  

3) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż wskazany powyżej – publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, w tym za pośrednictwem satelity, publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym, rozpowszechnianie w prasie, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych, zarejestrowanie w 

charakterze znaku towarowego, wykorzystanie w drukach informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych, w 

reklamie prowadzonej przy wykorzystaniu sieci Internet lub sieci telefonii komórkowej, wykorzystanie we 

wszelkich innych formach komunikacji, promocji lub reklamy;  

 

 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych oraz danych 

osobowych Uczestnika na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu wydania Nagród oraz w celu 

rozliczenia podatku związanego z przyznanymi Nagrodami. Jestem świadomy/a, że udzielona zgoda 

jest dobrowolna i można ją w dowolnym momencie wycofać, co pozostaje bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

  

 

_____________________________  

Miejscowość i data 

 

 

 

 

 ______________________________________________________  

Czytelny podpis przedstawiciela ustawowego /opiekuna Uczestnika  

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


