
 Załącznik nr 1 do Regulaminu: 

 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU I OPIEKUNA PRAWNEGO (RODZICA) 

 Ja, niżej podpisana/y 

 imię i nazwisko 

 rodzica/opiekuna: 

 oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym uczestnika konkursu  „AKADEMIA 

 TALENTÓW-Naucz mnie online” : 

 imię i nazwisko 

 Uczestnika (dalej „Uczestnik”): 

 data urodzenia Uczestnika:: 

 i potwierdzam, że: 
 ✓  A  kceptuję  Regulamin  Konkursu  „AKADEMIA  TALENTÓW-Naucz  mnie  online”:  dostępny  na  stronie 

 akademiarealna.pl/konkurs,  który  jest  mi  znany  i  wyrażam  zgodę  na  udział  mojego 

 dziecka/podopiecznego w w/w Konkursie. 

 ✓  Wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  zgłoszonej  pracy  konkursowej  w  postaci  filmu/podcastu/zdjęć 

 (prosze  zaznaczyć  właściwe)  zgodnie  z  zapisami  Regulaminu  Konkursu  „AKADEMIA  TALENTÓW-Naucz 
 mnie online” 

 ✓  Wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  wizerunku  Uczestnika  i  wizerunku  wszystkich  osób 

 występujących w zgłoszeniu konkursowym w zakresie: 
 -  nieodpłatnego  utrwalenia  wizerunku,  w  szczególności  rysów  twarzy,  sylwetki,  głosu, 
 charakterystycznego  sposobu  poruszania  się,  w  tym  także  wizerunku  podczas  uczestnictwa  w 

 Konkursie  oraz  w  związku  z  nim  nie  wyłączając  jego  utrwalenia  łącznie  z  wizerunkami  innych 

 uczestników  Konkursu  lub  osób  z  kręgu  Organizatora,  -  nieodpłatnego  rozpowszechniania  w/w 

 wizerunku  bez  ograniczeń  terytorialnych  i  czasowych  za  pośrednictwem  dowolnego  medium,  w 

 szczególności  przetwarzania,  zwielokrotniania,  rozpowszechniania  w  w  internetowych  materiałach 

 promocyjnych. 

 DANE KONTAKTOWE: 

 adres email 
 rodzica/opiekuna: 

 adres email 
 Uczestnika (opcjonalnie): 

 telefon 

 kontaktowy: 

 DATA I PODPIS UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI:  DATA I PODPIS RODZICA/OPIEKUNA: 

 ………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………… 

 Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków 

 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021- 2030 w ramach projektu MŁODZI W REALU.PL 



 Załącznik nr 2 do Regulaminu : 

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 Ja, niżej podpisana/y: 

 imię i nazwisko 

 rodzica/opiekuna: 

 oświadczam, że  jestem rodzicem/opiekunem prawnym uczestnika konkursu  „AKADEMIA TALENTÓW-Naucz 
 mnie online”: 

 imię i nazwisko 

 Uczestnika (dalej „Uczestnik”): 

 i zostałam/em poinformowana/y, że: 
 Administratorem  danych  osobowych  w  konkursie  „AKADEMIA  TALENTÓW-Naucz  mnie  online”  jest 
 Fundacja  PRO,  Gajowniki  19D,  16-070  Choroszcz,  NIP:  966-212-69-63,  kontakt:  Marta  Małecka  – 

 Dobrogowska, konkurs@akademiarealna.pl, tel.: +48.606479951. 

 Przetwarzanie  danych  osobowych  odbywać  się  będzie  na  zasadach  przewidzianych  w  rozporządzeniu 

 Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016r.  w  sprawie  ochrony  osób 

 fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich 

 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych). 

 Dane  osobowe,  tj.  imię  i  nazwisko  Uczestnika,  imię  i  nazwisko  rodzica/opiekuna,  adresy  e-mail,  nr 
 telefonu  i  adres  pocztowy  laureata,  będą  gromadzone  i  przetwarzane  w  celu  i  w  zakresie  związanym  z 
 organizacją  i  przeprowadzeniem  Konkursu  „AKADEMIA  TALENTÓW-Naucz  mnie  online”,  a  w 

 szczególności  w  celu  powiadomienia  o  wygranej,  w  celu  publicznego  ogłoszenia  zwycięstwa  w 

 konkursie,  w  celu  publikacji  imienia  i  nazwiska  autora  na  stronie  internetowej  projektu  i  w  mediach 

 społecznościowych  Organizatora  oraz  w  celach  marketingowych  (promocja  konkursu  i  innych 

 projektów Organizatora). 

 Uczestnikowi  i  rodzicowi/opiekunowi  przysługuje  prawo  wglądu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich 

 poprawiania.  Dane  osobowe  Uczestników  będących  laureatami  Konkursu  zostaną  udostępnione 

 instytucji,  której  zostanie  zlecone  doręczenie  drogą  pocztową/  przekazanie  przyznanej  w  Konkursie 

 Nagrody,  oraz  w  ramach  Programu  Fundusz  Inicjatyw  Obywatelskich  -  Narodowemu  Instytutowi 
 Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 
 Dane  uczestników  Konkursu  będą  przechowywane  przez  okres  trwania  Konkursu  do  momentu 

 wyłonienia  laureatów  i  przekazania  nagród  oraz  zakończenia  okresu  sprawozdawczości  i  archiwizacji 
 projektu  w  ramach  Narodowego  Instytutu  Wolności  -  Centrum  Rozwoju  Społeczeństwa 

 Obywatelskiego MŁODZI W REALU.PL, tj przez okres 5 lat. 

 ☐  WYRAŻAM  ZGODĘ  NA  PUBLIKACJĘ  NAZWISKA  AUTORA  PRACY  KONKURSOWEJ  NA  STRONIE  WWW  i  W 

 MEDIACH  SPOŁECZNOŚCIOWYCH  ORGANIZATORA  (np.  W  CELU  UZNANIA  AUTORSTWA  OBOK  PRACY 

 KONKURSOWEJ). PRZY BRAKU ZAZNACZENIA TEGO POLA OPISZEMY PRACĘ WYŁĄCZNIE IMIENIEM AUTORA. 

 DATA I PODPIS UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI:  DATA I PODPIS RODZICA/OPIEKUNA: 

 ………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………… 

 Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków 

 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021- 2030 w ramach projektu MŁODZI W REALU.PL 



 Załącznik nr 3 do Regulaminu : 

 OŚWIADCZENIE o przeniesieniu majątkowych praw autorskich 

 Ja, niżej podpisana/y 

 imię i nazwisko 

 rodzica/opiekuna: 

 oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym uczestnika konkursu 

 „AKADEMIA TALENTÓW-Naucz mnie online” : 

 imię i nazwisko 

 Uczestnika (dalej „Uczestnik”): 

 i  akceptuję,  że  z  chwilą  przekazania  zgłoszenia  w  Konkursie  „AKADEMIA  TALENTÓW-Naucz 
 mnie  online”  (dalej  „Praca  konkursowa”),  Uczestnik  przenosi  nieodpłatnie  na  Organizatora 

 całość  autorskich  praw  majątkowych  do  pracy  konkursowej  dostarczonej  w  postaci 
 Tutorialu/Podcastu/zdjęć (prosze zaznaczyć właściwe). 

 Przeniesienie  praw  autorskich,  o  którym  mowa  w  zdaniu  poprzedzającym  obejmuje 

 wszystkie znane pola eksploatacji, a w szczególności: 
 •  wykorzystywanie  dostarczonej  pracy  konkursowej  we  wszelki  możliwy  sposób,  utrwalanie  i 
 zwielokrotnianie  jakąkolwiek  techniką,  wprowadzanie  do  obrotu,  wprowadzanie  do  pamięci 
 komputera  oraz  do  sieci  multimedialnej  i  komputerowej  (m.in.  internetu),  publiczne 

 wykonanie  lub  publiczne  odtwarzanie  w  taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  pracy 

 konkursowej  i/lub  wizerunku  dostęp  w  miejscu  i  czasie  przez  siebie  wybranym  (w 

 szczególności  przez  Internet,  sieci  telefonii  komórkowych  w  tym,  GSM,  węzłów 

 telekomunikacyjnych), wystawianie, wyświetlanie, najem, użyczanie, 
 • nadawanie i reemitowanie we wszelkich możliwych i dopuszczalnych formach. 

 Przeniesienie  powyższych  praw  nie  jest  ograniczone  ani  czasowo,  ani  terytorialnie,  tzn. 
 odnosi  się  zarówno  do  terytorium  Polski,  jak  i  do  terytoriów  wszystkich  innych  państw. 
 Uczestnik  bezwarunkowo  upoważnia  Organizatora  do  dokonywania  wszelkich  zmian, 
 modyfikacji i adaptacji wykonanej pracy konkursowej bez jego zgody. 

 DATA I PODPIS UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI:  DATA I PODPIS RODZICA/OPIEKUNA: 

 ………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………… 

 Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków 
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