Warszawa dnia …………………………………………

OŚWIADCZENIA
1. Znam i akceptuję warunki Regulaminu Konkursu „RATIO DECIDENDI” oraz Polityki Prywatnosś ci i
Polityki Cookies.
2. Osś wiadczam, izż nie podlegam wyłączeniu z udziału w Konkursie „RATIO DECIDENDI” zgodnie z §2
pkt 1-5 Regulaminu Konkursu „RATIO DECIDENDI”.
3. Osś wiadczam, izż przedłozż ona przeze mnie praca konkursowa na II etapie Konkursu, do ktoś rej
załączam niniejsze osś wiadczenia jest wynikiem własnej i samodzielnej pracy, oraz zż e przysługuje mi
pełnia osobistych i majątkowych praw autorskich, a takzż e izż praca konkursowa nie została
obciązż ona jakimikolwiek prawami osoś b trzecich, w tym w zakresie osobistych i majątkowych praw
autorskich oraz praw pokrewnych.
4. Wyrazż am zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agatę Rewerską jak roś wniezż
Agatę Rewerską prowadzącą działalnosś cś 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, w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu „RATIO
DECIDENDI” a takzż e zbierania i udostępniania informacji o przebiegu i wynikach konkursu,
przekazywania

informacji

o

innych

konkursach

i

wydarzeniach

organizowanych

lub

wspoś łorganizowanych przez Organizatora Konkursu lub Koordynatora Merytorycznego Konkursu a
takzż e dla celoś w statutowych Organizatora Konkursu lub Koordynatora Merytorycznego Konkursu w
formie papierowej oraz drogą elektroniczną i przy uzż yciu telekomunikacyjnych urządzenś
konś cowych. Znam swoje prawo dostępu do moich danych osobowych i mozż liwosś ci ich poprawiania
oraz odwołania mojej zgody na przetwarzanie danych w kazż dym czasie.

5. Wyrazż am zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agatę Rewerską jak roś wniezż
Agatę Rewerską prowadzącą działalnosś cś 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, w celach informacyjnych, marketingowych oraz
handlowych przez Organizatora Konkursu lub Koordynatora Merytorycznego Konkursu w formie
papierowej oraz drogą elektroniczną i przy uzż yciu telekomunikacyjnych urządzenś konś cowych. Znam
swoje prawo dostępu do moich danych osobowych i mozż liwosś ci ich poprawiania oraz odwołania
mojej zgody na przetwarzanie danych w kazż dym czasie.

6. Wyrazż am zgodę na utrwalanie wizerunku i wykorzystywanie go w celach promocyjnych, w tym
m.in. poprzez nagranie wystąpienś podczas II etapu Konkursu, transmisję na zż ywo w internecie z II
etapu Konkursu oraz poś zś niejsze odtwarzanie tego nagrania, wykonanie fotografii metodą tradycyjną
bądzś cyfrową i ich utrwalenie w postaci zdigitalizowanej lub zdjęcś papierowych, jak roś wniezż ich
publikację we wszystkich materiałach promocyjnych konkursu Organizatora Konkursu i
Koordynatora Merytorycznego Konkursu.
7. Wyrazż am zgodę na udostępnienie na stronie internetowej Konkursu oraz w przekazach medialnych
i na portalach społecznosś ciowych i internetowych oraz na łamach prasy mojego imienia, nazwiska
oraz wizerunku.
8. Osś wiadczam

izż

moimi

niezbędnymi

danymi

dla

celoś w

podatkowych

są:

→ nr PESEL…………………………………………………………………………………………………………………………………
→ adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………….
→ dane

własś ciwego

Urzędu

Skarbowego………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
9. Osś wiadczam,

izż

jako

autor

pracy

konkursowej

udzielam

nieodpłatnej,

bezterminowej,

nieograniczonej terytorialnie, wyłącznej i nieodwoływalnej licencji Agacie Rewerskiej [NIP:
5262330215] oraz Fundacji Polskie Towarzystwo Prawnicze ,,OPUS IURIS” [KRS: 0000576042,
REGON: 362509418, NIP: 5272744823, z siedzibą w Warszawie] do korzystania z prac
konkursowych, czyli projektoś w uchwał SN złozż onych w I i II etapie Konkursu, na następujących
polach eksploatacji:
→ utrwalania i zwielokrotniania w całosś ci lub we fragmentach kazż dą techniką na wszelkich
nosś nikach i urządzeniach odbiorczych (w tym komputerach, tabletach, telefonach, etc.) bez
ograniczenś co do ilosś ci nosś nikoś w i urządzenś odbiorczych oraz bez ograniczenś co do ilosś ci
zwielokrotnienś ,
→ wprowadzania

do

obrotu

w

kraju

i

za

granicą

w

całosś ci

lub

w

częsś ci,

→ publicznego wykonywania, wysś wietlanialub odtwarzania w całosś ci bądzś w częsś ci w języku
polskim bez ograniczenś co do ilosś ci razy i zasięgu,
→ publicznego udostępniania w taki sposoś b, aby kazż dy moś gł miecś do nich dostęp w czasie i
miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).
Udzielana

licencja

obejmuje

prawo

do

wykonywania

zalezż nego

Udzielenie licencji następuje z dniem złozż enia pracy Organizatorowi.

prawa

autorskiego.

10. Wyrazż am nieodpłatną zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowanś pracy konkursowej, w
tym tłumaczenś , przeroś bek, adaptacji, etc.
11. Nieodpłatnie zobowiązuję się do niewykonywania praw autorskich osobistych do pracy
konkursowej w zakresie nadzoru nad sposobem korzystania z niej, do nienaruszalnosś ci jej tresś ci i
formy oraz do decydowania o pierwszym jej publicznym udostępnianiu.

12. Osś wiadczam, izż w wypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczenś w stosunku do Agaty Rewerskiej
[NIP: 5262330215] lub Fundacji Polskie Towarzystwo Prawnicze „OPUS IURIS” [KRS: 0000576042,
REGON: 362509418, NIP: 5272744823, z siedzibą w Warszawie] z tytułu naruszenia jakichkolwiek
praw osoś b trzecich, w tym majątkowych lub niemajątkowych praw autorskich, jako autor pracy
konkursowej, co do ktoś rej 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.

…………………………………………………….
(podpis)

