Załącznik nr 1

Do Regulaminu Konkursu pt. PODNIEBNY WERNISAŻ na koncepcję
plastyczną grafiki ilustrującej projekt realizowany przez Sieć Badawczą
Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa w ciągu 95 lat swojej historii.
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Imię (imiona):
Nazwisko:
Adres zamieszkania:

Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Tytuł Pracy:

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu pt. PODNIEBNY
WERNISAŻ na koncepcję plastyczną grafiki ilustrującej projekt
realizowany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut
Lotnictwa w ciągu 95 lat swojej historii i akceptuję jego
warunki;
2. Zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania
danych osobowych (RODO) oraz zapisów o prawach autorskich.

……………………………………………………………………
Data i czytelny podpis
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3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą
Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy
Al. Krakowskiej 110/114 moich danych osobowych w zakresie i
celach związanych z organizacją Konkursu pt. PODNIEBNY
WERNISAŻ zgodnie z Regulaminem tego Konkursu.

……………………………………………………………………
Data i czytelny podpis

DANE KONTAKTOWE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO*
*wypełnić w przypadku, gdy uczestnik nie jest pełnoletni (w dniu rozpoczęcia Konkursu
Uczestnik ma nieukończone 18 lat)

Imię (imiona):
Nazwisko:
Adres zamieszkania:

Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIEPEŁNOLETNIEGO
UCZESTNIKA KONKURSU*
*wypełnić w przypadku, gdy uczestnik nie jest pełnoletni (w dniu rozpoczęcia Konkursu
Uczestnik ma nieukończone 18 lat)

Ja,
niżej
podpisany/a:
wyrażam
zgodę
na
udział mojego
dziecka/podopiecznego w Konkursu pt. PODNIEBNY WERNISAŻ na
koncepcję plastyczną grafiki ilustrującej projekt realizowany przez Sieć
Badawczą Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa w ciągu 95 lat swojej
historii.
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Jednocześnie oświadczam, że:
1. praca konkursowa jest wynikiem
mojego dziecka/podopiecznego;

indywidualnej

twórczości

2. praca jest wolna od wad prawnych i roszczeń osób trzecich, a
mój podopieczny posiada pełnię praw autorskich do tej pracy;
3. zobowiązuję się do naprawienia szkody, poniesionej przez
Organizatora lub osoby trzecie w przypadku złożenia przeze
mnie niezgodnego z prawdą oświadczenia wynikającego z pkt. 1
powyżej. Niniejszym zwalniam Organizatora od wszelkich
obowiązków świadczenia na rzecz osób trzecich, mogących
powstać w przypadku określonym w pkt. 2 powyżej, w tym od
obowiązku zapłaty odszkodowania z tytułu naruszenia praw z
zakresu własności intelektualnej
bądź
na
rzecz osób
uprawnionych z tych praw;
4. zapoznałem/am się się z Regulaminem Konkursu pt. PODNIEBNY
WERNISAŻ na koncepcję plastyczną grafiki ilustrującej projekt
realizowany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz Instytut
Lotnictwa w ciągu 95 lat swojej historii i akceptuję jego
warunki;
5. zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania
danych osobowych (RODO) oraz zapisów o prawach autorskich.
Wyrażam zgodę, aby w przypadku uzyskania przez moje dziecko lub
podopiecznego statusu Laureata Konkursu jego dane osobowe, w
zakresie obejmującym imię i nazwisko oraz wizerunek mogły ponadto
zostać udostępnione podmiotom, którym zostaną przekazane
publikacje
dotyczące
Konkursu,
podmiotom
korzystającym
z
materiałów
informacyjnych
i
promocyjnych
Organizatora,
użytkownikom
strony
internetowej
Organizatora
lub
Współorganizatorów oraz użytkownikom profilu Organizatora lub
Współorganizatorów
w
mediach
społecznościowych
w celach związanych z przyznaniem i odbiorem nagród, w tym
rozpowszechnienia informacji o wynikach Konkursu oraz wykorzystania
i rozpowszechniania wizerunku Laureatów, oraz pracy konkursowej
przez Organizatora w dowolnej formie.
……………………………………………………………………
Data i czytelny podpis
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz
– Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej
110/114 moich danych osobowych w zakresie i celach związanych
z organizacją Konkursu pt. PODNIEBNY WERNISAŻ zgodnie
z Regulaminem tego Konkursu.

……………………………………………………………………
Data i czytelny podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz
– Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej
110/114 danych osobowych mojego dziecka w zakresie i celach
związanych z organizacją Konkursu pt. PODNIEBNY WERNISAŻ
zgodnie z Regulaminem tego Konkursu.
*wypełnić w przypadku, gdy uczestnik nie jest pełnoletni (w dniu rozpoczęcia Konkursu
Uczestnik ma nieukończone 18 lat)

……………………………………………………………………
Data i czytelny podpis
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