
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
DO KONKURSU „FUNDUSZE EUROPEJSKIE – TAK, DZIĘKUJĘ!” 

 
DANE UCZESTNIKA KONKURSU: 
 
 

1. Imię i Nazwisko        ………………………………………………………………………………….. 

2. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………….. 

3. Adres email:              …………………………………………………………………………………. 

4. Nr telefonu:               …………………………………………………………………………………. 

□  oświadczam, że zapoznałem się i zgadzam się z postanowieniami Regulaminu Konkursu „Fundusze 

europejskie – tak, dziękuję!” 
 
Ja, niżej podpisany Uczestnik Konkursu organizowanego pod nazwą „Fundusze Europejskie” oświadczam  co następuje: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla celów związanych z 
przeprowadzeniem konkursu w zakresie określonym Regulaminem Konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o 
ochronie danych osobowych Dz. U. 97 nr 133 poz. 883.) 

 
     

____________________________________ 
     /czytelny podpis/ 

 

 
Oświadczenie 

 
 
1. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w materiale wideo w ramach filmu Fundusze 

Europejskie – Tak, dziękuję! Organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i 
realizowanego przez PRIORI Maria Różycka 
 

2. Przekazuję Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego autorskie prawa majątkowe do mojego 

wizerunku i głosu utrwalonego w celu wykorzystania ich w projekcie określonym w pkt 1. na następujących polach 
eksploatacji: 

a) utrwalenie audiowizualne jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji i 
fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, 
systemu i formatu, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy 
pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity; wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie 
utrwaleń; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w 
tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań; przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w 
środkach masowego przekazu, utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu; 

b) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzania kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji, o której mowa w 
umowie; 

c) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek 
formie; 

d) opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w zapisie komputerowym, z prawem 
do zwielokrotniania rezultatów tych zmian z zachowaniem praw osoby, która je wykonała; 

e) rozpowszechnianie przez osoby trzecie w sposób publiczny lub niepubliczny; 
f) wykorzystywanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Producenta, jego 

produktów i usług oraz innych przejawów jego działalności, a także przedmiotów jego własności; 
 
3. Prawa określone w pkt. 2 . Oświadczenia mogą być wykonywane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i reszty świata i bez 
ograniczeń czasowych. 
 

 

_____________________________________                                                  ________________________________________ 

Miejsce i data                                                                                  Czytelny podpis 


