
                                    

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

udziału w akcji „Historie życiem pisane” 

NAZWISKO…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IMIĘ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

WIEK AUTORA ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TELEFON KONTAKTOWY……………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRES E-MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRES ZAMIESZKANIA…………………………………….………………………………………………………………………………….. 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, 

w zakresie realizacji projektu. Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia, 

nazwiska w związku z moim udziałem w projekcie oraz innych publikacjach z nim związanych. 

Udzielam nieodpłatnej, bezterminowej licencji niewyłącznej na korzystanie z mojego tekstu, nagrania audio lub 

video z prawem udzielania sublicencji na jego ekspozycję w zakresie: 

 utrwalania, zwielokrotniania i wytwarzania określoną techniką egzemplarzy tekstu, nagrania audio lub 
video, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

 rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, umieszczanie na 
stronach internetowych, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie  
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
z każdorazowym ujawnieniem ich autorstwa, w szczególności na publikację na stronach internetowych 
Organizatora do celów promocji  i podsumowania akcji. 

Przenoszę nieodpłatnie na rzecz Organizatora majątkowe prawa autorskie do przesłanego tekstu, nagrania 

audio lub video, do nieograniczonego czasowo i terytorialnie ich wykorzystania na następujących polach 

eksploatacji: publikacja na stornie internetowej Organizatora i profilu Facebook Organizatora oraz innych 

środkach masowego przekazu pozwalających na przekaz tekstu lub nagrania audio lub video, powielanie tegoż 

w materiałach promocyjnych Organizatora, publikacja w materiałach prasowych dotyczących Organizatora, na 

cele związane z organizacją, przebiegiem i promocją akcji, a także wykorzystaniem zdjęć do planowanej 

publikacji pokonkursowej, ulotek promocyjnych, plakatów.  

Przekazane teksty, nagrania audio lub video lub jakikolwiek ich element nie naruszają autorskich praw 

majątkowych i praw pokrewnych osób trzecich - uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne 

przekazanych materiałów. 

Oświadczam, że zwalniam Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek roszczeniami 

lub żądaniami osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich, praw do wizerunku, praw patentowych, 

znaku towarowego lub podobnych praw własności. 

Oświadczam, że jestem świadoma/my dobrowolności podania danych oraz, że została/em poinformowana/ny 

o prawie do wglądu do moich danych. 

Zapoznałam/em się z treścią Klauzuli informacyjnej RODO  Rzeszowskiego Domu Kultury  

 

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

data i podpis autora                                                                      


