Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego „Pierwsze kroki młodego patrioty”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisana/-y wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z 27 kwietnia 2016r. tzw. RODO, wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie danych
osobowych zawartych w opisie pracy konkursowej przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Zarząd Główny Komisję Środowiskową w celu udziału w konkursie, poprzez opublikowanie danych
zwycięzców tj. imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej organizatora oraz patrona
prasowego „Gościniec” – kwartalnika Zarządu Głównego PTTK podczas wystawy pokonkursowej.
Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO,
tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, a zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione
w wyraźnej i zrozumiałej formie. Zostałam/-em również poinformowana/-y o tym, że dane zbierane są przez
organizatora w celu realizacji konkursu, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich
poprawiania, oraz że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom, a także przysługuje mi możliwość
wycofania zgody w dowolnym momencie.
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Oświadczenie dotyczące praw autorskich
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem konkursu, akceptuję go i zobowiązuję się do jego
przestrzegania oraz oświadczam, że praca konkursowa nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyrażam
zgodę na przeniesienie praw autorskich do pracy zgłoszonej na konkurs plastyczny „Pierwsze kroki młodego
patrioty” na rzecz Zarządu Głównego PTTK – Komisji Środowiskowej na wszystkich znanych polach
eksploatacji, w szczególności do jego wykorzystania, komunikowania, powielania druku w dowolnej liczbie
publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się
do rozpowszechniania, a także prezentowania prac podczas wystawy pokonkursowej organizowanej w celu
popularyzacji idei niepodległościowych. Równocześnie poprzez wysłanie pracy na konkurs nieodpłatnie
przenoszę na organizatora prawo do jej wykorzystania w wyżej wymienionych celach. Wyłączone jest
natomiast jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie pracy przez organizatora.
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