Formularz zgłoszeniowy
Konkursu literacko-plastycznego
„Gdyby dr Jadwiga Młodowska żyła dziś …”
1. Imię i nazwisko autora ….............................................................................................
2. Wiek ............................................................................................................................
3. Nazwa szkoły, klasa/ uczelni, rok studiów .........................................................
………………………………………………...……………………………………...…..
………………………………………………………………………………...…………..
4. Adres szkoły/ uczelni:
Kod................................. Poczta...................................................................................
Miasto (Miejscowość)...................................................................................................
ul:..................................................................................................................................
Telefon: .......................................................
5. Adres zamieszkania:
Kod ................................. Poczta ................................................................................
Miasto (Miejscowość) ..................................................................................................
ul: ................................................................................................................................
Województwo..............................................................................................................
Telefon:....................................................... e–mail:.................................................
Oświadczenie
Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu literacko-plastycznego „Gdyby dr Jadwiga Młodowska żyła dziś …”
oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PWSZ w Chełmie moich danych osobowych/ danych mojego dziecka/wychowanka,
zawartych w formularzu zgłoszeniowych, w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu, a także w celach udostępnienia informacji
o wynikach Konkursu, przyznania nagród i dyplomów, a także w celach marketingowych i archiwalnych.
Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska/ mojego dziecka/wychowanka,
w związku z udziałem w Konkursie.
Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Chełmie z siedzibą przy ul. Pocztowej 54 w Chełmie oraz że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych
osobowych/danych osobowych mojego dziecka/wychowanka, prawo żądania sprostowania danych, prawo żądania usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo
do cofnięcia w każdym momencie zgody na ich przetwarzanie.
Oświadczam, że prace zgłoszone do konkursu są mojego autorstwa i nie były nigdzie dotąd publikowane oraz przysługują
mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac.
Oświadczam, że nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń co do terytorium udzielam na rzecz Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Chełmie prawa do wykorzystania prac zgłoszonych do konkursu na wszystkich polach eksploatacji, o których
mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.),
oraz przenoszę na PWSZ w Chełmie własność egzemplarzy tych prac.
Ponadto wyrażam zgodę, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.), na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku/ wizerunku mojego
dziecka/wychowanka, którego jestem prawnym opiekunem, w szczególności w przypadku wyłonienia go jako laureata konkursu.
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku, w tym w publikacjach, a także na stronie internetowej PWSZ
w Chełmie. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych PWSZ w Chełmie, pod warunkiem, że nie
zostanie naruszone dobre imię osoby, której zgoda dotyczy. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Podpis uczestnika

(dotyczy uczestników niepełnoletnich)

………………………………

………………………..………

