
 

Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich i przetwarzaniu danych osobowych 
 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego warunki. 

2. Posiadam pełne autorskie prawa osobiste i majątkowe do materiałów przesyłanych na konkurs: Wspomnienia 

uczniów i nauczycieli z dawnych lat. 

3. Przesłana praca nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich; 

4. Z chwilą przesłania zgłoszenia udziału w konkursie i przyjęcia pracy do udziału w Konkursie przekazuję Bibliotece  

Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej filii w Mińsku Mazowieckim i pozostałym Organizatorom Konkursu, bez 

wynagrodzenia, majątkowe prawa autorskie (niewyłączne) do pracy konkursowej (zwanej dalej utworem) w zakresie: 

a)  utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu – wytwarzania egzemplarzy utworu bez względu na technikę, ilość 

i wielkość nakładu, 

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie 

oryginału albo egzemplarzy, nadanie drogą przewodową bądź bezprzewodową, odtwarzanie, remitowanie, publiczne 

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

rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wykorzystywanie fragmentów na wszystkich 

wymienionych polach eksploatacji, 

c) nieograniczonego udostępniania w Internecie, sieciach zamkniętych i innych mediach, 

d) umieszczenia utworu lub jego fragmentów na stronach internetowych organizatorów Konkursu, w materiałach 

promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem, prezentowania utworu lub jego fragmentów na wystawie stałej 

Jak żyli nauczyciele w II Rzeczypospolitej? oraz w Muzeum Siennickich Szkół, w publikacjach oraz materiałach 

promocyjnych związanych z tymi wystawami oraz podczas towarzyszących im imprez kulturalnych i zajęć 

edukacyjnych, 

e) wszelkich innych rozpowszechnień niż określone w lit. a – d, w szczególności prezentacji, wyświetlania w trakcie 

konferencji, seminariów, sympozjów, na forach oraz w trakcie spotkań, wykorzystania w publikacjach naukowych, 

f) przeprowadzania korekty, dokonywania skrótów i redakcji językowej tekstu pracy, wykorzystania fragmentów 

utworu, pod warunkiem akceptacji tych zmian przez autora, 

g) przekazania majątkowych praw autorskich do wydawcy w celu publikacji utworu. 

4. Utwór jest całkowicie oryginalny i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować 

odpowiedzialność Organizatorów Konkursu; 

5. Utwór nigdy wcześniej nie był w całości publikowany, ani nie jest rozważany do publikacji w innym miejscu; 

6. Prawa autorskie osobiste do tego utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu moich danych osobowych zgodnie z 

ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), na potrzeby 

organizacji i promocji Konkursu. 

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez organizatora Konkursu   – zgodnie z 

ustawą z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) 

na cele związane z promocją Konkursu. Możliwe formy rozpowszechnienia wizerunku to publikacje, Internet, telewizja.  

 

……………………………                                            ……………………………… 

(data i miejsce)                                                              (czytelny podpis uczestnika konkursu) 

Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich, przetwarzanie danych osobowych 

oraz wykorzystanie wizerunku dziecka zgodnie z powyższą klauzulą. 

 

…………………………                                  ………………………………………………… 

(data i miejsce)                                                    (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 


