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Oświadczam, że :  

 

o Fotografie zgłaszane na Konkurs nie naruszają prawa, w tym w szczególności dóbr 

osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności 

dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających 

pornografię, erotykę, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, 

przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do 

prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami 

autorskimi) bez zgody uprawnionych.  

 

o Przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że 

wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyraziły zgodę na ich opublikowanie oraz 

publiczną ekspozycję. 

 

o Zobowiązuję się do udzielenia Organizatorowi – Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publiczne udostępnienie 

fotografii przez Organizatora i/lub Usługodawcę (z prawem sublicencji) między innymi  

na stronie www.mlodziorganicznicy.put.poznan.pl na potrzeby realizacji i promocji 

Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia/zdjęć  

i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, 

Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, przesyłanie 

zdjęcia innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób,  

a także na przekazanie nadesłanych zdjęć Jury w celu ich oceny. 

 

o W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, zobowiązuję się  

do wyrażenia zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie moich nagrodzonych 

fotografii (z prawem sublicencji) bez ograniczeń terytorialnych oraz opublikowanie mojego 

imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz nazwy uczelni w materiałach 

promocyjnych związanych z Konkursem, także na ich wykorzystywanie w celach 



 

  

promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie  

i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do 

ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie, TV,  

w katalogach i podczas wystaw.  

 

o Zwalniam Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przeze 

mnie fotografii. W przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności  

ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, złożonych powyżej, zobowiązuje się  

do uregulowania wszystkich związanych z tym faktem zobowiązań. W przypadku pokrycia 

przez Organizatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem 

faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa powyżej, ureguluję wszystkie 

związane z tym faktem koszty.  

 

o Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celu 

organizacji konkursu oraz w celach marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 

Osobowych (DZ. U. Nr133/97, poz. 883), oraz że zostałem poinformowany iż przysługuje  

mi prawo do wglądu w moje dane osobowe oraz do ich zmiany. Jednocześnie oświadczam, 

że jest mi wiadomym, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne  

dla wzięcia udziału w Konkursie. 

 

o Wyrażam zgodę na dokonanie przez Organizatora wersyfikacji prawdziwości podanych 

przeze mnie danych, w szczególności w zakresie wskazania uczelni publicznej której jestem 

studentem i posiadania przeze mnie ze statusu stu studenta taj uczelni.  

 

 

…………………………………. 

             imię i nazwisko 

 

 

 

 

 

 

 


