OŚWIADCZENIE
1. Przystępując do XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”, każdy jego
uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z
jego udziałem. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędna dla udziału w Konkursie. Administratorem
danych osobowych uczestników jest organizator. Osoby, których dotyczą w/w dane mają prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi
ochrony danych osobowych (w szczególności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016
r., DUUEL. z 2018 r., Nr 127, poz. 2) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu z udziałem danego
uczestnika oraz celów Konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych uczestnika na liście
laureatów Konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez organizatora oraz współorganizatora uprawnień
wynikających z udzielonej przez uczestnika Konkursu licencji. W/w dane będą także udostępniane podmiotom związanym z
Konkursem i jego tematyką, w szczególności w zakresie i celu związanym z realizacją Konkursu i jego tematyką, a także
prezentacją jego uczestników i laureatów oraz ich prac konkursowych. W zakresie i celu niezbędnym dla przygotowania,
realizacji, promocji, reklamy i dokumentacji Konkursu dane osobowe uczestników mogą być udostępniane osobom trzecim.
2. Zgłaszając pracę do Konkursu uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych
w Regulaminie XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”;
- zgłaszając swoje prace do Konkursu uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworów i udziela
organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu licencji na
korzystanie z utworów dla celów promocji XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne
Jasło” w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym techniką zapisu
magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu
i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania;
b) wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja
zapisów; w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu;
c) najem, użyczanie; nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za
pośrednictwem satelity wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;
d) nadawanie internetowe;
e) równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania
w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym;
f) w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych,
multimedialnych i komputerowych;
g) wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych;
h) publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach w innych publikacjach
niekomercyjnych, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami niekomercyjnymi,
w tym innymi utworami;
i) wykorzystywanie w niekomercyjnych materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do
korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z
dnia 04.02.1994 r.; Dz. U. 2018 r. poz. 1669), w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową,
j) wystawiania, udostępniania na stronie internetowej organizatora, w tym również na stronie
i
we
wszystkich
materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu.
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną .
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