Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu
“MARZYĆ, ODKRYWAC, DZIAŁAĆ – od projektu do działania”

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
“MARZYĆ, ODKRYWAC, DZIAŁAĆ – od projektu do działania”
dla osób pełnoletnich
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
TELEFON KONTAKTOWY, E-MAIL
TYTUŁ PROJEKTU
Miejscowość i data:
Opis wydarzenia kulturalnego; grupa do jakiej jest adresowane; cel jaki stawia sobie autor projektu

Harmonogram wydarzenia
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Kosztorys projektu (maksymalnie 5 000 zł)
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Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję warunki Regulaminu konkursu ”Marzyć, odkrywać, działać
-od projektu do działania” .
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych i
oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne.
Zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawie do przeniesienia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
względu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem i o prawie
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz otrzymałem/am pozostałe informacje zgodnie
z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez
Organizatora, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji
filmowej) na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Organizatora wydarzenia. Niniejsza
zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb wydarzenia mój
wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także
zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania
filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających
na potrzeby wydarzenia oraz w celach informacyjnych.
Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska na stronie internetowej Organizatora https://gak.gda.pl/placowki/dom-sztuki/ oraz na profilu Facebook/GAKDomSztuki w związku z ogłoszeniem wyników konkursu .
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych Facebook) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i
informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób
moich dóbr osobistych.

………………………………..
Czytelny podpis autora projektu
Z chwilą przesłania prac do Organizatora autor:
a. oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą projektu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże projektów, które nie są obciążone żadnymi prawami ani
roszczeniami osób trzecich;
b. oświadcza, iż Organizator nie poniesie odpowiedzialności w przypadku roszczeń osób trzecich dotyczących
naruszenia praw własności intelektualnej lub innych praw do projektu i zwalnia całkowicie Organizatora od
odpowiedzialności wobec osób trzecich i zobowiązuje się do pełnego zaspokojenia ewentualnych roszczeń
we własnym zakresie;
c. upoważnia Organizatora do decydowania o pierwszym udostępnieniu projektu publiczności.
d. udziela Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Projektu przez czas nieokreślony
na następujących polach eksploatacji: kopiowanie, zmienianie, rozpowszechnianie, przedstawianie i
wykonywanie oraz publikowanie materiałów, do celów tak niekomercyjnych, jak i komercyjnych.

………………………………..
Czytelny podpis autora projektu
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