
 

 

Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

„Wędrowne ptaki wodno-błotne Pobrzeża Słowińskiego” 
PRACA PLASTYCZNA / PLAKAT / FOTOGRAFIA 

 

Jako autor pracy konkursowej / rodzic / opiekun prawny autora pracy konkursowej1: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie  

z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2016 r., 

poz. 922 ze zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu plastyczno-fotograficznego pn. Wędrowne 

ptaki wodno-błotne Pobrzeża Słowińskiego realizowanego przez Słowiński Park Narodowy w ramach 

projektu nr LIFE 13 NAT/PL/000018 pn. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi 

Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”. 

2. Oświadczam, że dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym są aktualne i zgodne z prawdą. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu niniejszego Konkursu i wyrażam zgodę na zawarte 

w nim warunki. 

4. Oświadczam, że autorskie prawa osobiste do pracy konkursowej nadesłanej na konkurs 

pn. Wędrowne ptaki wodno-błotne Pobrzeża Słowińskiego w całości przysługują:  

 

(imię i nazwisko autora pracy konkursowej) 

5. Z chwilą przekazania pracy konkursowej udzielam Słowińskiemu Parkowi Narodowemu bezpłatnej licencji 

niewyłącznej na wielokrotne, nieograniczone w czasie korzystanie z ww. utworu na następujących polach 

eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2. - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym. 

6. Udzielenie licencji jest jednoznaczne z tym, iż przekazana praca konkursowa może zostać umieszczona  

na stronie internetowej projektu LIFE13 NAT/PL/000018, na stronie internetowej Słowińskiego Parku 

Narodowego, na profilu Facebook SPN oraz wykorzystywana w materiałach informacyjno-promocyjnych 

Słowińskiego Parku Narodowego z zachowaniem praw autorskich. 

 

  ....................................................................................... 

(data i czytelny podpis2) 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm.);  

2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z  2006 nr 90, poz. 631 ze zm.). 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić.  
2 W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie wypełnia i podpisuje rodzic/ opiekun prawny. 


