
 
  Załącznik nr 1 do Regulaminu IV Konkursu na gadkę 

Formularz zgłoszenia uczestnika 

IV Konkursu na gadkę 

organizowanego w ramach Miesiąca Języka Ojczystego 

DANE UCZESTNIKA 

1. Nazwisko i imię  

2. Data urodzenia  

3. Adres  

4. PESEL  

5. Zawód  

6. Autor gadki  

 

DANE NAUCZYCIELA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA ZGŁASZAJĄCEGO UCZESTNIKA (w przypadku osób 

niepełnoletnich/uczniów) 

1. Imię i nazwisko  

2. Telefon  

3. E-mail  

4. Adres szkoły/placówki  

□ Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe i zgodne z okazywanym dokumentem tożsamości. 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego podopiecznego w celu przeprowadzenia oraz rozliczenia konkursu zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. Jednocześnie informuję, że zapoznałem/zapoznałam się 

i przyjmuje do wiadomości informacje zawarte w §6 Regulaminu IV Konkursu na gadkę dotyczącego danych osobowych. 

□ Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem IV Konkursu na gadkę i akceptuję go. 

□ Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j.  Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późniejszymi 

zmianami) wyrażam zgodę na nieodpłatne i bezterminowe korzystanie i rozpowszechnianie przez Uniwersytet Jagielloński wizerunku mojego/mojego 

podopiecznego utrwalonego w formie fotografii cyfrowych lub analogowych albo na nagraniu wideo wykonanych w ramach sesji fotograficznej i/lub 

nagrania wideo w ramach dokumentacji przebiegu konkursu organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński - Wydział Polonistyki UJ, Koło Naukowe 

Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia poprzez publikację w materiałach promocyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego za 

pośrednictwem dowolnego medium, w tym w szczególności na stronach internetowych UJ, profilu UJ na Facebooku oraz w materiałach drukowanych 

bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 

□ W związku z korzystaniem z wizerunku mojego podopiecznego w zakresie wynikającym z niniejszego zezwolenia, zrzekam się wykonywania: 1) prawa 

kontroli i każdorazowego zatwierdzania wykorzystania wizerunku mojego/mojego podopiecznego, w tym prawa zatwierdzania w stosunku do 

ostatecznej postaci materiałów, w których wizerunek mój/mojego podopiecznego zostanie wykorzystany; 2) prawa każdorazowego wskazywania mnie/ 

mojego podopiecznego jako osoby uwidocznionej na materiałach w szczególności wskazywania mojego/jego imienia i nazwiska. Jednocześnie 

zobowiązuje się do nieodwołania niniejszej zgody.  

 

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

Data 

 

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

Podpis 

(opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich) 

 


