
 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIA 
[złożenie niniejszych oświadczeń warunkuje możliwość wzięcia udziału w Konkursie] 

 
Oświadczam, że akceptuję Regulamin konkursu fotograficznego „KL Gross-Rosen - 
Pamiętajmy”. 
 
Oświadczam, że przesłane przeze mnie zdjęcia są wynikiem mojej wyłącznej, osobistej, 
samodzielnej twórczości, nie naruszają praw, dóbr i godności osób trzecich oraz przysługują 
mi prawa autorskie do zdjęć w pełnym zakresie, jak również, że prawa te nie są w żaden 
sposób ograniczane lub obciążone na rzecz osób trzecich. 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezpłatne, bezwarunkowe i bezterminowe przeniesienie 
majątkowych praw autorskich do swoich fotografii na rzecz Organizatora na następujących 
polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną 
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na 
których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym; wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, 
przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie (oraz 
publikowanie mojego imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania) w materiałach 
informacyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatora oraz na stronie 
internetowej, a także wykorzystywanie ich w celach informacyjnych i upowszechnieniowych 
Organizatora. 
 

______________________________________ 
data i podpis Uczestnika Konkursu 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 
związanym z realizacją Konkursu i celach informacyjnych Organizatora zgodnie z 
postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm). 
 

______________________________________ 
data i podpis Uczestnika Konkursu 

 
Oświadczam, że posiadam zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach na 
rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu, w materiałach informacyjnych 
związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatora, a także na stronie internetowej 
www.gross-rosen.eu, a także wykorzystywanie ich w celach informacyjnych i 
upowszechnieniowych Organizatora. 
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data i podpis Uczestnika Konkursu, jeśli dotyczy 


