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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż akceptuję treść Regulaminu Konkursu „Z jakim Pisarzem lub
Pisarką wyruszylibyście w trasę i dlaczego?”, organizowanego przez „IQSC Solutions” Michał
Brzeziński z siedzibą w Gdyni. Jednocześnie, wyrażam zgodę na udział w Konkursie zgodnie z treścią
Regulaminu oraz na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu zgłoszonych w Konkursie treści
zgodnie z Regulaminem
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.
2014 r. poz. 1182), niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w niniejszym zgłoszeniu
moich danych osobowych przez „IQSC Solutions” Michał Brzeziński z siedzibą w Gdyni dla celów
związanych z realizacją Konkursu.
Oświadczam także, że:
a. Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść.
b. Dostarczona Organizatorowi treść zgłoszenia konkursowego (w tym także wideo, grafika i
zdjęcia), tj. Praca Konkursowa jest przejawem mojej oryginalnej twórczości o indywidualnym
charakterze i nie narusza praw osób trzecich,
c. Przysługują mi prawa autorskie do Pracy Konkursowej w takim zakresie, iż jestem
uprawniony do zgłoszenia jej do udziału w Konkursie i przekazania Organizatorowi w ramach
zgłoszenia do Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu.
d. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej, okazały się niezgodne ze
stanem faktycznym i/lub prawnym, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich,
ponoszę wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadczam, że ureguluję wszystkie
związane z tym koszty, w szczególności odszkodowania.
e. Upoważniam Organizatora do dokonywania zmian w przesłanych przeze mnie treściach, w
szczególności takich jak: dodawanie tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej,
obróbki komputerowej, tworzenia opracowań oraz poprawek.
f.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora, bez odrębnego wynagrodzenia, treści
złożonych w Konkursie, na zasadach i w zakresie określonym w § 1 ust. 5 Regulaminu
Konkursu,
g. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych Organizatorowi danych osobowych na
potrzeby przeprowadzenia Konkursu, jak również w celu rozliczenia podatku dochodowego
od Nagrody, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku
w materiałach promocyjnych dotyczących Konkursu. Powyższa zgoda obejmuje w
szczególności podanie do publicznej wiadomości moich danych osobowych.

Jednocześnie oświadczam, że posiadam informacje, iż zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych:






administratorem moich danych osobowych jest „IQSC Solutions” Michał Brzeziński z siedzibą
w Gdyni
dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji Konkursu,
posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także możliwości
dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie zgłoszenia.
podanie danych osobowych jest dobrowolne.
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