
Załącznik nr 1

Imię i nazwisko:.............................................
Adres:...........................................................
PESEL: .........................................................
e-mail:..........................................................

OŚWIADCZENIE1

1. Oświadczam, ze zapoznałem się z regulaminem Konkursu „Historie ocalone” którego Organizatorem jest Project Sp. 
z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65.

2. Oświadczam, iż historia przedstawiona w pracy konkursowej jest prawdziwa i nie została wcześniej nigdzie 
opublikowana.

3. Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej do Konkursu pracy konkursowej i przysługują mi niczym nieograniczone 
autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do korzystania i rozporządzania pracą, zgłoszoną do Konkursu „Historie 
ocalone”,  organizowanego przez Project Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu i zobowiązuję się w w/w zakresie do 
zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich. 

4 .Oświadczam, że przenoszę bezpłatnie na rzecz Project Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu wszelkie autorskie prawa 
majątkowe do przesłanej pracy konkursowej, w stanie wolnym od wad, praw i roszczeń osób trzecich, wraz z 
wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w sposób nieograniczony czasowo ani 
terytorialnie, w zakresie przewidzianym w ust. 5 poniżej.

5. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust.  4 powyżej dotyczy wszelkich pól eksploatacji znanych w 
chwili podpisania oświadczenia, w szczególności:
a) utrwalania oraz zwielokrotniania dowolną techniką w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywania odbitek itd. (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku);
b) wprowadzania do obrotu utworu oraz materialnych nośników, na których utwór utrwalono;
c) użyczenia i/lub najmu;
d) wszelkich form publicznego udostępniania, a w szczególności odtwarzania, wystawiania i wyświetlania; 
e) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej; 
f) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym (m. in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych);
g) dokonywania adaptacji,  zmian i/lub przeróbek utworu, a także rozporządzania oraz korzystania z powstałych w ten 
sposób utworów zależnych na polach eksploatacji wymienionych w Oświadczeniu;
h) sporządzania wersji obcojęzycznych;
i) upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie określonym w ust. 5 lit. a)- h).

6. Jednocześnie z przejściem praw autorskich, w związku z celem Konkursu następuje nieodpłatne przeniesienie na 
Organizatora własności przedmiotu materialnego, w którym utrwalono prace konkursowe.

7. Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany na wstępie adres e-mail informacji i publikacji, 
zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 ze zm.) 
oraz na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002r Nr 101, poz.  926 ze zm.) w celach związanych z Konkursem, w szczególności w 
celu ogłoszenia wyników, przesłania nagród, publikacji przesłanej pracy konkursowej i wykorzystania jej w inny 
sposób.

Data i podpis autora pracy konkursowej i przedstawiciela ustawowego autora pracy konkursowej – w przypadku, 
gdy autorem pracy jest osoba niepełnoletnia

...................................................................................   ..............................................................................

Data i podpis autora pracy konkursowej – w przypadku, gdy autorem pracy jest osoba pełnoletnia

.................................................................................................

1  Podpisuje autor pracy konkursowej, w przypadku osoby niepełnoletniej – także jej przedstawiciel ustawowy.



Załącznik nr 2

Imię i nazwisko:.............................................
Adres:.............................................................
PESEL: .........................................................

OŚWIADCZENIE 2

1. Oświadczam, ze zapoznałem się z regulaminem Konkursu „Historie ocalone”, którego Organizatorem jest Project Sp. 
z o.o. z siedzibą w Toruniu.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r.  Nr 101, poz.  926 ze zm.) w celach związanych z Konkursem, w 
szczególności w celu publikacji przesłanej przez Uczestnika pracy konkursowej i ogłoszenia wyników.

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach związanych z w/w Konkursem, w 
szczególności w celu publikacji przesłanej przez Uczestnika pracy konkursowej,  w związku z adaptacją pracy 
konkursowej w formie artykułu w magazynie bądź w formie filmu dokumentalnego, a w konsekwencji 
rozpowszechniania i udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym.

Data i podpis osoby, z którą była przeprowadzona rozmowa

.................................................................................................

2  Podpisuje osoba, z którą przeprowadzona została rozmowa.


