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Zgłoszenie pracy w KONKURSIE PLASTYCZNYM 

  

„BLENDING”  Sp. z o.o. oraz Grupa Azoty SA oczami d ziecka. Wiosna na polu z Grup ą Azoty. 

 

Dane uczestnika konkursu  

Imię i nazwisko  

Wiek  

Pełne dane teleadresowe rodzica (opiekuna prawnego)  

Imię i nazwisko  

Ulica  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Województwo  

Telefon  

e-mail  

Tytuł pracy   

 
 
Oświadczam, i ż jako rodzic (przedstawiciel ustawowy)/opiekun/kura tor wy żej wymienionego 
uczestnika konkursu:  
 

1. Wyrażam zgodę na jego udział w ww. konkursie. 
2. Zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu i w całości go akceptuję. 
3. Oświadczam, iż uczestnikowi przysługują wszelkie nieograniczone prawa autorskie do 

nadesłanych prac oraz że praca zgłoszona do Konkursu nie narusza praw osób trzecich. 
1. W imieniu uczestnika, którego reprezentuję, przenoszę na Organizatora – nieodpłatnie na 

czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych – autorskie prawa majątkowe do 
nadesłanych prac na wszelkich polach eksploatacji w szczególności wymienionych w art. 50 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016r. poz. 
666 z późn. zm.), w tym m.in. w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego 
rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania pracy do 
wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji w wersji elektronicznej lub 
drukowanej. 

4. Wyrażam zgodę na publikowanie i reprodukowanie przez Organizatora prac konkursowych 
bez wypłacania honorariów autorskich oraz na bezpłatne prezentowanie i publikację prac 
konkursowych w celach promocyjnych w prasie, na stronach internetowych oraz 
wydawnictwach drukowanych i elektronicznych. 
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5. Wyrażam zgodę, aby prawo własności oraz prawa autorskie związane ze zgłoszoną pracą 
przeszły bezpłatnie na własność Organizatora, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, 
zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu. 

6. Przyjmuję do wiadomości oraz wyrażam zgodę na zatrzymanie przez Organizatora oryginału 
prac zgłoszonych do Konkursu.  

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika, którego 
reprezentuję, dla potrzeb realizacji Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.), a nadto 
upublicznienia w związku z jego udziałem w Konkursie – jego imienia i nazwiska oraz 
wizerunku na stronie internetowej Organizatora www.blending.pl i portalu społecznościowym 
facebook oraz w siedzibie i filii Organizatora. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo 
dostępu do treści swoich danych, poprawienia oraz ich usunięcia. 

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, moich powyższych danych osobowych 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania przez Organizatora, 
informacji handlowej i materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. 2016.1030 z późn. zm.)  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email lub numer 
telefonu komórkowego.  

9. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści 
moich danych, prawie żądania ich poprawienia oraz usunięcia. 

 

 

Miejscowość: ......................................................  Data: ........................................................  

 

 

…..................................................................................................................................………………… 

Podpisy rodziców/opiekunów/kuratora dziecka 

 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i materiałów marketingowych Organizatora, 
dotyczących nowych produktów, usług oraz promocji za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.07.2002 r.  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144, poz. 1204 ze zm.). Oświadczam,  
iż zostałam/em poinformowany, iż mam prawo cofnąć powyższą zgodę w każdym czasie 
i w każdej formie. 
 

 

…..................................................................................................................................………………… 

Podpisy rodziców/opiekunów/kuratora dziecka 


