Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE
do konkursu
Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich
„100 lat Policji”
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanych materiałów
w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu i realizacji jego celów. Jednocześnie
wyrażam zgodę na przekazanie na rzecz Organizatorów, bez osobnego wynagrodzenia, autorskich
praw majątkowych do przedmiotowych materiałów, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 poz. 1191 z późn. zm.) na wszelkich polach
eksploatacji, w szczególności do: a) wprowadzenia do pamięci komputera; b) wprowadzenia do
ogólnie dostępnych sieci multimedialnych oraz Internetu, szczególnie na stronach internetowych
www.policja.pl oraz wszelkich stronach służb podległych resortowi MSWiA i zaprzyjaźnionych;
c) zwielokrotnienia wszelkimi technikami cyfrowymi i optycznymi na dowolnym nośniku
i w dowolnym formacie; d) wykorzystania do celów wydawniczych (w całości lub w części);
e) prezentacji w mediach wszelkiego typu; f) wystawienia publicznego.
Oświadczam, iż rezygnuję z wnoszenia wobec Organizatorów Konkursu jakichkolwiek roszczeń
w tym dotyczących strat i odszkodowań, które mogłyby powstać na skutek uczestnictwa
w konkursie.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika
konkursu dla celów niniejszego konkursu, zgodnie przepisami o ochronie danych osobowych.
3. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku zarejestrowanego w związku
z uczestnictwem w konkursie w trakcie gali finałowej oraz w trakcie innych spotkań związanych
z konkursem lub obchodami 100. rocznicy powołania Policji Państwowej.
4. Oświadczam, że prawa osób występujących w przesłanych materiałach zostały wyjaśnione i osoby
te oraz ich rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na publikację z ich wizerunkiem
na wszystkich polach eksploatacji przez Organizatorów Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że
przyjmuję na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować
przeciwko Organizatorom Konkursu w związku z publikacją materiałów zgłoszonych do konkursu.

Autor: …………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data, własnoręczny podpis)

Rodzic/opiekun prawny, jeśli jest wymagany: …………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data, własnoręczny podpis)

