Załącznik nr 1

Zgody i oświadczenia uczestnika
wymagane w ramach konkursu na konspekt zajęć dydaktycznych
Ja,
Imię i nazwisko
Kierunek studiów
Wydział
Nr indeksu
E-mail kontaktowy
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji
i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu.
Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712
Poznań. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do
realizacji celów, w jakim zostały zebrane Dane osobowe będą przekazywane
wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa
lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o
wyrażone zgody.
* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, w przypadku
wyłonienia mnie jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w
Konkursie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm).
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez
zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz
miejsca nauki Uczestnika konkursu w publikacji na stronach internetowych
prowadzonych przez Organizatora. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani
terytorialnie.
* [NALEŻY ZAZNACZYĆ W PRZYPADKU UCZESTNIKA NIEBĘDĄCEGO
CZŁONKIEM ZESPOŁU:] Oświadczam, że projekt konkursowy jest mojego
autorstwa i przysługują mi w pełnym zakresie prawa autorskie do projektu
konkursowego, jak również, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub
obciążone na rzecz osób trzecich.
*

[NALEŻY ZAZNACZYĆ W PRZYPADKU UCZESTNIKA BĘDĄCEGO
CZŁONKIEM ZESPOŁU:] Oświadczam, że projekt konkursowy jest mojego
współautorstwa i przysługują mi oraz pozostałym współautorom w pełnym zakresie
prawa autorskie do projektu konkursowego, jak również, że prawa te nie są w żaden
sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Wszyscy współautorzy
projektu konkursowego są członkami zespołu.

* Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych projektów
konkursowych na stronach internetowych Organizatora, a także zgadzam się na

wykorzystywanie projektów konkursowych w celach edukacyjnych przez innych
studentów i nauczycieli.
* Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane
w Regulaminie Konkursu oraz oświadczam, że znana jest mi treść klauzuli
informacyjnej zawartej w § VI Regulaminu.

………………….…………………………………
Data i podpis Uczestnika Konkursu
* Zaznaczyć właściwe.

