Załącznik nr 1 do Regulaminu „Moja Małopolska z Funduszami Europejskimi”
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU „MOJA MAŁOPOLSKA Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI”
1. IMIĘ I NAZWISKO
............................................................................................................................................
2. DATA URODZENIA
............................................................................................................................................
3. NUMER TELEFONU ORAZ ADRES E-MAIL
............................................................................................................................................
4. TYTUŁ ESEJU DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE
............................................................................................................................................
Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik (zwany dalej: „Licencjonodawca”):
1. oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje jego treść;
2. oświadcza, że:
1) przysługują mu autorskie prawa majątkowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062, z późn. zm.) do
treści Eseju, zwanego dalej „przedmiotem licencji”,
2) prawo Licencjodawcy do udzielenia licencji nie zostało w żaden sposób ograniczone ani
wyłączone,
3) posiada prawa do wykorzystania treści i obrazów pojawiających się w przedmiocie licencji,
4) oświadcza, że jest gotów stawić się na własny koszt w dniu wyznaczonym przez Organizatora
Konkursu we wskazanym przez Organizatora Konkursu miejscu oraz czasie – w celu odbioru
Nagrody Głównej, jeśli Nagroda Główna zostanie Uczestnikowi przyznana;
3. Licencjodawca udziela Organizatorowi Konkursu tj. firmie Silna Wola sp. z o.o (zwanej dalej
„Licencjobiorcą”) licencji uprawniającej Licencjobiorcę do korzystania w całości, jak i w części z
przedmiotu licencji na następujących polach eksploatacji:
1) publiczne udostępnianie utworu lub odniesienia do utworu w postaci linka na stronie www
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,
2) rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawianie, a także publiczne udostępnianie wyników
prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym,
a w szczególności przez wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie w sieci
internetowej oraz na profilach w mediach społecznościowych,
3) utrwalenia jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich
nośnikach, w szczególności audiowizualnych, na dysku komputerowym, DVD, VCD, na dysku
pendrive,
4) udostępniania, rozpowszechniania przedmiotu licencji lub jej części w sposób inny niż
określony powyżej, poprzez wykorzystanie w celach reklamowych, promocyjnych,
marketingowych, informacyjnych i handlowych;
4. Licencja zostaje udzielona:
1) jako licencja niewyłączna i nieodpłatna,
2) z prawem do udzielania sublicencji na polach eksploatacji określonych powyżej,
3) bez ograniczeń co do terytorium, liczby egzemplarzy oraz na czas określony do 31.01.2027 r.
5. Licencjodawca oświadcza, że udzielając licencji nie narusza praw osób trzecich, w przypadku
wystąpienia tych osób z jakimikolwiek roszczeniami wobec Licencjobiorcy, Licencjodawca będzie
zobowiązany do zaspokojenia tych roszczeń. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń
opartych na zarzucie, że korzystanie z przedmiotu licencji uzyskanego przez Licencjobiorcę lub jego
następców prawnych narusza prawa własności intelektualnej przysługujące tym osobom,
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Licencjodawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w
związku z tym wszystkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym
przeciwko Licencjobiorcy lub jego następcy prawnemu powództwa z tytułu naruszenia praw
własności intelektualnej, Licencjodawca przystąpi do postępowania w charakterze strony
pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej
oraz pokryje wszelkie koszty i odszkodowania, w tym koszty obsługi prawnej zasądzone od
Licencjobiorcy lub jego następców prawnych;
6. Zawarcie umowy licencyjnej następuje z chwilą dokonania niniejszego zgłoszenia;
7. W przypadku, gdy w toku korzystania lub rozporządzania przez Licencjonobiorcę wyjdzie na jaw,
że niniejsze oświadczenie jest niezgodne z prawdą i jakakolwiek osoba trzecia wystąpi wobec niego
z roszczeniami majątkowymi lub niemajątkowymi wszelkie szkody powstałe z tego tytułu zostaną
pokryte przez Licencjonodawcę.
KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: ………………………………………………………..
(imię i nazwisko) w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w konkursie: pt.: „Moja Małopolska
z Funduszami Europejskimi” organizowanym przez firmę Silna Wola sp. z o.o. zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być
cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Obowiązek informacyjny
Zapoznałem/-am, się z informacją że:
 Administratorem moich danych osobowych jest: Organizator - Silna Wola sp. z o.o., ul. Sikorki 21a,
31-589 Kraków. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, e-mail konkurs@silnawola.pl.
 Administratorzy będą przetwarzać moje dane wyłącznie w celu będą przetwarzane w celu
organizacji w/w konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny udziału w Konkursie. Niepodanie
danych osobowych będzie powodowało brak uwzględnienia zgłoszenia.
 Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia konkursu. W każdej chwili istnieje
prawo do:
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych;
 wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
 Posiadam prawo do korzystania z uprawnień uregulowanych w art. 15-21 RODO.
 Moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją zawartych
przez Organizatora i Zamawiającego umów.
...................................................
(data, podpis)
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