Oświadczenie /1/:
Ja, niżej podpisany/-a:
IMIĘ I NAZWISKO:
……………………………………………………………………………………………………………
ADRES:
……………………………………………………………………………………………………………
SZKOŁA, KLASA:
……………………………………………………………………………………………………………

na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (t.j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z p.zm.) oświadczam, że zgłaszając się do udziału w konkursie pt.

Ogrody wyobraźni - Biennale Małych Form Graficznych organizowanym przez Uniwersytet
Zielonogórski akceptuję regulamin konkursu pt. Ogrody wyobraźni - Biennale Małych Form
Graficznych i wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie mojego wizerunku
utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo przez Uniwersytet Zielonogórski jako
Organizatora w zakresie: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz
wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji konkursu prowadzonej
przez Uniwersytet Zielonogórski oraz relacji z wystawy pokonkursowej w celu promocji
wydarzenia oraz informowania o wydarzeniu, w tym zamieszczania w wydawnictwach
Uniwersytetu Zielonogórskiego, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora,
w prasie, na stronach internetowych, mediach społecznościowych oraz w przekazach
telewizyjnych i radiowych.

………………………………………………………
Data i podpis (uczestnika albo opiekuna prawnego)
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych /2/:
Ja, niżej podpisany/-a__________________________________________________________
zam. w ____________________________________________________________w związku
z udziałem w konkursie graficznym organizowanym przez Uniwersytet Zielonogórski pt.
Ogrody wyobraźni - Biennale Małych Form Graficznych, zwanym dalej konkursem, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
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 osobowych) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922
ze zm.) wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:
IMIĘ:
……………………………………………………………………………………………………………
NAZWISKO:
……………………………………………………………………………………………………………
ADRES:
……………………………………………………………………………………………………………

na potrzeby przeprowadzenia przez Uniwersytet Zielonogórski konkursu pt. Ogrody wyobraźni
- Biennale Małych Form Graficznych w oparciu o Regulamin Konkursu:
- zgłoszenie udziału w konkursie, ustalenie i ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, udział
w wystawie pokonkursowej,
- informowanie przez Uniwersytet Zielonogórski o moim udziale w konkursie i jego wynikach
na swojej stronie internetowej, mediach społecznościowych i w innych mediach niż uczelniane,
a także publicznie podczas ogłoszenia wyników konkursu, w tym podczas wystawy
pokonkursowej oraz przekazanie moich danych osobowych mediom w celu informowania
o wydarzeniu i jego wynikach.
Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych
w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie pt. Ogrody wyobraźni - Biennale Małych
Form Graficznych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Licealna 9,
tel.
683282000,
email:
Rektor@adm.uz.zgora.pl.,
(dalej:
„Administrator”).

Administrator informuje, że:
1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych ze zgłoszeniem udziału w
konkursie, ustaleniem i ogłoszeniem wyników, wręczeniem nagród, udziałem w wystawie
pokonkursowej, informowaniem przez Uniwersytet Zielonogórski o udziale w konkursie i jego
wynikach na swojej stronie internetowej, mediach społecznościowych i w innych mediach niż
uczelniane, a także publicznie podczas ogłoszenia wyników konkursu, w tym podczas wystawy
pokonkursowej oraz przekazaniem danych osobowych mediom w celu informowania
o wydarzeniu i jego wynikach.
2. Pana/Pani dane osobowe zostaną przekazane mediom w celu informowania o wydarzeniu i jego
wynikach.
3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 osobowych) („Rozporządzenie”).
4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ogłoszenia wyników i trwania wystawy
pokonkursowej, a w zakresie przetwarzania w celach promocyjnych i informacyjnych przez czas
nieokreślony.
5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pan / Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana / Pani danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia.
8.

Dane osobowe pochodzą od osoby, których dane te dotyczą.

9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Konkursie pt. Ogrody
wyobraźni - Biennale Małych Form Graficznych, brak podania danych osobowych uniemożliwia
uczestnictwo w nim.
10.

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

……………………………………………………...
Data i podpis (uczestnika albo opiekuna prawnego)

Oświadczenie /3/:
Ja, niżej podpisany/-a:
IMIĘ I NAZWISKO:
……………………………………………………………………………………………………………
ADRES:
……………………………………………………………………………………………………………
SZKOŁA, KLASA:
……………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że zgłaszając się do udziału w konkursie pt. Ogrody wyobraźni - Biennale Małych Form
Graficznych organizowanym przez Uniwersytet Zielonogórski wyrażam zgodę na kopiowanie
prac/pracy dowolną techniką, publikację prac/pracy oraz ich kopii, wystawianie prac/pracy oraz ich
kopii, wykorzystanie w działalności Uniwersytetu Zielonogórskiego, w tym w mediach reklamujących
konkurs i wystawę oraz zobowiązuję się do zawarcia z Uniwersytetem Zielonogórskim umowy
o przeniesienie autorskich praw majątkowych do prac.

……………………………………………………..
Data i podpis (uczestnika albo opiekuna prawnego)
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