Oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo osoby niepełnoletniej w
konkursie „Twój pies symbolem Chińskiego Nowego Roku 2018”
organizowanym przez Kolegium Jagiellońskie – Toruńską Szkołę Wyższą
Imię
i
nazwisko
rodzica/prawnego
opiekuna:………………………………………………
...................................................................................................................................................
Nr telefonu: ..............................................................................................................................
Adres e-mail: ............................................................................................................................
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/osoby pozostającej
pod moją opieką ……………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka/osoby
pozostającej pod opieką) w konkursie „Twój pies symbolem Chińskiego Nowego Roku
2018”.

☐ Wyrażam zgodę na udział w Konkursie „Twój pies symbolem Chińskiego Nowego Roku 2018”

mojego

dziecka/osoby pozostającej pod moją opieką. Oświadczam, że zdjęcie zostało wykonana przez moje
dziecko/ osobę pozostającą pod moją opieką i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

☐

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie wszelkich autorskich praw majątkowych do

wykonanej pracy konkursowej na rzecz Kolegium Jagiellońskiego – TSW (z zachowaniem autorskich
praw osobistych). Przeniesienie praw autorskich następuje na zasadach wyłączności, bez ograniczenia
co do czasu, terytorium i ilości egzemplarzy i obejmuje prawo do korzystania z utworu na wszelkich
polach eksploatacji, w tym do wielokrotnego wydawania, publicznego rozpowszechniania,
udostępniania (w tym w taki sposób, aby każdy mógł mie do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w szczególności poprzez wprowadzanie w wersji cyfrowej do pamięci komputera
i wykorzystywania oraz publikowania w internecie), powielania, zwielokrotnianie utworu techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i na wszelkich nośnikach, w tym
płytach CD, DVD i Blue Ray, w dostępnych technicznie środkach przekazu, przetwarzania oraz
wykorzystywania utworu w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych w celach
komercyjnych.

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka/osoby pozostającej
pod moją opieką do celów związanych z organizacją konkursu. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) administratorem powyższych
danych osobowych jest Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa z siedzibą przy ul.
Jęczmiennej 23 w Toruniu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich oraz do ich
poprawiania i zmieniania.

☐ Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego

oraz mojego dziecka/osoby pozostającej pod
moją opieką na stronie internetowej www.kj.edu.pl oraz na profilu Facebook Uczelni w materiałach
relacjonujących przebieg i wyniki konkursu.

...........................................
podpis
rodzica/prawnego opiekuna
Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa, ul. Prosta 4 / ul. Jęczmienna 23, 87-100 Toruń
tel. +48 695 000 011, e-mail: kontakt@kj.edu.pl, www.kj.edu.pl, www.tsw.edu.pl

