Warszawa dnia ................................................

OŚWIADCZENIA
1.

Znam i akceptuję warunki Regulaminu Konkursu „RATIO DECIDENDI” oraz Polityki Prywatności i Polityki
Cookies.

2.

Oświadczam, iż nie podlegam wyłączeniu z udziału w Konkursie „RATIO DECIDENDI” zgodnie z § 2 pkt. 1-5
Regulaminu Konkursu „RATIO DECIDENDI”.

3.

Oświadczam, iż przedłożona przeze mnie praca konkursowa na I etapie Konkursu, do której załączam niniejsze
oświadczenia jest wynikiem wspólnej pracy drużyny, oraz że praca konkursowa nie została obciążona
jakimikolwiek prawami osób trzecich, w tym w zakresie osobistych i majątkowych praw autorskich oraz praw
pokrewnych.

4.

Oświadczam, iż dokonuję wyboru ...................................................................................................................... na kapitana Drużyny.

5.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agatę Rewerską prowadzącą działalność
gospodarczą pod firmą Agata Rewerska AD Exemplum z siedzibą: ul. Ogrodowa 37 lok. 48, 00-873 Warszawa
[NIP: 526-233-02-15], zwaną dalej Administratorem Danych Osobowych (ADO), działającą z ramienia
Organizatora Konkursu lub Koordynatora Merytorycznego Konkursu, jak również przez Fundację Polskie
Towarzystwo Prawnicze „Opus Iuris” z siedzibą: ul. Ogrodowa 37 lok. 48, 00-873 Warszawa [KRS: 0000576042,
REGON: 362509418, NIP: 527-274-48-23], w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu „RATIO
DECIDENDI” a także zbierania i udostępniania informacji o przebiegu i wynikach Konkursu, przekazywania
informacji o innych konkursach i wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora
Konkursu lub Koordynatora Merytorycznego Konkursu, a także dla celów statutowych Organizatora Konkursu
lub Koordynatora Merytorycznego Konkursu w formie papierowej oraz drogą elektroniczną i przy użyciu
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Oświadczam, iż ADO wypełnił w stosunku do mnie obowiązki
informacyjne wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), w szczególności w zakresie
rodzaju przetwarzanych danych osobowych, celu i czasu trwania przetwarzania danych osobowych, podstawy
prawnej ich przetwarzania, odbiorcach danych osobowych, prawie do dostępu do danych osobowych, żądania
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również
o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesieniu skargi do organu nadzorczego. Oświadczam,
iż wiem, iż zostałem poinformowany / zostałam poinformowana, iż przekazanie moich danych osobowych jest
dobrowolne, niemniej niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie oraz, iż dane nie będą przetwarzane
automatycznie.

6.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agatę Rewerską, prowadzącą działalność
gospodarczą pod firmą Agata Rewerska AD Exemplum z siedzibą: ul. Ogrodowa 37 lok. 48, 00-873 Warszawa
[NIP: 526-233-02-15], zwaną dalej Administratorem Danych Osobowych (ADO), działającą z ramienia
Organizatora Konkursu i Koordynatora Merytorycznego Konkursu, jak również przez Fundację Polskie
Towarzystwo Prawnicze „Opus Iuris” z siedzibą: ul. Ogrodowa 37 lok. 48, 00-873 Warszawa [KRS: 0000576042,
REGON: 362509418, NIP: 527-274-48-23], w celach informacyjnych, marketingowych oraz handlowych przez
Organizatora Konkursu lub Koordynatora Merytorycznego Konkursu w formie papierowej oraz drogą

elektroniczną i przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Oświadczam, iż ADO wypełnił
w stosunku do mnie obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”),
w szczególności w zakresie rodzaju przetwarzanych danych osobowych, celu i czasu trwania przetwarzania
danych osobowych, podstawy prawnej ich przetwarzania, odbiorcach danych osobowych, prawie do dostępu do
danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania, jak również o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesieniu skargi do organu
nadzorczego. Oświadczam, iż wiem, iż zostałem poinformowany / zostałam poinformowana, iż przekazanie
moich danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie oraz, iż dane nie
będą przetwarzane automatycznie.
7.

Wyrażam zgodę na utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska,
utrwalonych jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej)
przez Agatę Rewerską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agata Rewerska AD Exemplum z siedzibą:
ul. Ogrodowa 37 lok. 48, 00-873 Warszawa, [NIP: 526-233-02-15], jak również przez Fundację Polskie
Towarzystwo Prawnicze „Opus Iuris” z siedzibą: ul. Ogrodowa 37 lok. 48, 00-873 Warszawa [KRS: 0000576042,
REGON: 362509418, NIP: 527-274-48-23], w celach promocyjnych, w tym m.in. poprzez:

→ nagranie wystąpień podczas II etapu Konkursu,
→ transmisję na żywo w Internecie z II etapu Konkursu,
→ późniejsze odtwarzanie tego nagrania,
→ wykonanie fotografii metodą tradycyjną bądź cyfrową i ich utrwalenie w postaci zdigitalizowanej lub zdjęć
papierowych,
→ jak również ich publikację w materiałach promocyjnych Konkursu, na stronie internetowej Konkursu,
w przekazach medialnych, na portalach społecznościowych i internetowych oraz na łamach prasy.
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nieodwoływalna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
Dla potrzeb Konkursu 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 konkursu oraz w celach informacyjnych.

8.

Oświadczam iż moimi niezbędnymi danymi dla celów podatkowych są:

→ nr PESEL ....................................................................................................................................................................................................... ,
→ adres zamieszkania ................................................................................................................................................................................. ,
→ dane właściwego Urzędu Skarbowego: ………………………………………………………..............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

9.

Oświadczam, iż jako jeden z autorów pracy konkursowej udzielam nieodpłatnej, bezterminowej, nieograniczonej
terytorialnie, wyłącznej i nieodwoływalnej licencji Agacie Rewerskiej [NIP: 526-233-02-15] oraz Fundacji
Polskie Towarzystwo Prawnicze ,,OPUS IURIS” [KRS: 0000576042, REGON: 362509418, NIP: 527-274-48-23,

z siedzibą w Warszawie] do korzystania z prac konkursowych, czyli projektów uchwał SN złożonych w I etapie
Konkursu, na następujących polach eksploatacji:

→ utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub we fragmentach każdą techniką na wszelkich nośnikach
i urządzeniach odbiorczych (w tym komputerach, tabletach, telefonach, etc.) bez ograniczeń co do ilości nośników
i urządzeń odbiorczych oraz bez ograniczeń co do ilości zwielokrotnień,
→ wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą w całości lub w części,
→ publiczne wykonywanie, wyświetlanie lub odtwarzanie w całości bądź w części w języku polskim bez
ograniczeń co do ilości razy i zasięgu,
→ publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie
wybranym (w tym w sieci Internet),
przy czym każdy z podmiotów uprawniony jest do wykonywania całości praw samodzielnie, bez konieczności
dokonywania jakichkolwiek rozliczeń z drugim z podmiotów w tym zakresie.
Udzielenie licencji następuje z dniem złożenia pracy Organizatorowi.
10. Oświadczam, iż jako jeden z autorów pracy konkursowej udzielam nieodpłatnie Agacie Rewerskiej [NIP: 526233-02-15] oraz Fundacji Polskie Towarzystwo Prawnicze ,,OPUS IURIS” [KRS: 0000576042, REGON:
362509418, NIP: 527-274-48-23, z siedzibą w Warszawie] prawa do wykonywania autorskiego prawa zależnego
do złożonej przeze mnie w I etapie Konkursu pracy konkursowej oraz przenoszę nieodpłatnie na Agatę Rewerską
[NIP: 526-233-02-15] oraz Fundacji Polskie Towarzystwo Prawnicze ,,OPUS IURIS” [KRS: 0000576042, REGON:
362509418, NIP: 527-274-48-23, z siedzibą w Warszawie] prawo do zezwalania na wykonywanie autorskiego
prawa zależnego do złożonej przeze mnie w I etapie Konkursu pracy konkursowej, jak również wyrażam zgodę
na rozporządzenie i korzystanie z opracowań pracy konkursowej, w tym tłumaczeń, przeróbek, adaptacji.
11. Nieodpłatnie zobowiązuję się do niewykonywania praw autorskich osobistych do pracy konkursowej w zakresie
nadzoru nad sposobem korzystania z niej, do nienaruszalności jej treści i formy oraz do decydowania
o pierwszym jej publicznym udostępnianiu.
12. Oświadczam, iż w wypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń lub wystąpienia z pozwem w stosunku do Agaty
Rewerskiej [NIP: 526-233-02-15] lub Fundacji Polskie Towarzystwo Prawnicze „OPUS IURIS” [KRS:
0000576042, REGON: 362509418, NIP: 527-274-48-23, z siedzibą w Warszawie] z tytułu naruszenia
jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym majątkowych lub niemajątkowych praw autorskich, jako autor pracy
konkursowej, co do której osoba trzecia zarzuciła naruszenie swoich praw, wstąpię w miejsce Agaty Rewerskiej
lub Fundacji Polskie Towarzystwo Prawnicze „Opus Iuris” i zwolnię ją lub je z długu i wstąpię na jej lub ich miejsce
w procesie.

.............................................................(podpis)

