FORMULARZ ZGŁOSZENIA
na konkurs „Moja SMART wieś”

Załącznik nr 1

Dane autora pracy:
Imię i nazwisko
Data urodzenia1
Adres do korespondencji
Adres e-mail
Telefon

Informacje o zgłaszanej inicjatywie:
Nazwa
Miejsce realizacji
inicjatywy (województwo,

powiat, gmina, miejscowość)

Lata realizacji
Oświadczam, że:
1. wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku w celach związanych z promocją i informacją o konkursie,
w tym m.in. opublikowanie moich danych osobowych na stronie internetowej Konkursu Instytutu Rozwoju Wsi i
Rolnictwa PAN (IRWIR PAN), Partnerów: Fundacji Wspomagania Wsi, Związku Gmin Wiejskich RP, RURBAN WieśMiasto-Region, a także Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
2. jestem autorem zgłoszonej pracy oraz posiadam do niej nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie i
przyjmuję warunki konkursu zawarte w Regulaminie Konkursu „Moja SMART wieś”, prowadzonego w IRWiR PAN.

.........................................................................…
(data i czytelny podpis autora pracy)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN – organizatora Konkursu, moich danych
osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Przysługuje mi prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
jakiego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

.................................................................
(data i czytelny podpis autora pracy)
1

Osoby poniżej 18 r.ż. muszą dołączyć pisemną zgodę opiekuna prawnego do udziału w Konkursie.

Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu
jest Organizator, z którym można się kontaktować listownie – pod adresem: ul. Nowy
Świat 72 00-330 Warszawa, telefonicznie: 22 826 63 71 lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej: irwir@irwirpan.waw.pl.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować
za
pośrednictwem
Administratora
lub
bezpośrednio,
pod
adresem:
iod@irwirpan.waw.pl.
Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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), w celu zawarcia i realizacji umowy za którą
uważa się niniejszy regulamin, tj. w związku z udziałem w konkursie.
Dane osobowe uczestników konkursu mogą być publikowane w celach promocyjnoinformacyjnych przez Organizatora. Odbiorcami danych mogą być również podmioty
świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną administratora oraz podmioty
uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Przysługuje Pani/ Panu również prawo żądania przeniesienia danych, a także prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wszystkie ww. prawa mogą być realizowane wyłącznie na zasadach określonych w
RODO.
W przypadku zarzutów dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/ Pan
wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uczestniczenia w
konkursie.
W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa, Uczestnikom przysługuje
prawo żądania: dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
usunięcia oraz przenoszenia danych.
Podanie danych jest warunkiem umownym. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem
możliwości udziału w konkursie.

Załącznik nr 2
Oświadczenie przeniesienia praw autorskich
OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, iż według przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018, poz. 1191 z późn. zm.) jestem autorem
pracy (zwanej również esejem, opisem, dziełem) nadesłanej na konkurs „Moja smart
wieś” prowadzony przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w
ramach operacji „Moja smart wieś” (nabór 3/2019 KSOW).
Oświadczam, że przesłana praca:
 nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich, a osoby
których wizerunki upubliczniono w treści nadesłanej pracy wyraziły na to zgodę,
 jej treść i forma nie naruszają przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób
lub podmiotów trzecich, w tym praw dotyczących dóbr niematerialnych
(autorskie, pokrewne, wynalazcze, do znaków towarowych lub wzorów
zdobniczych i inne) oraz dobrych obyczajów i uczuć.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie całości praw autorskich (niewyłącznych)
praw majątkowych do zgłoszonej na konkurs pracy na Organizatora z chwilą
przeniesienia posiadania nośników, na których utrwalono dzieło w ostatecznej wersji, z
tym zastrzeżeniem, że odbiór przedmiotowych nośników nie pozbawia Organizatora
prawa do żądania ich poprawienia lub zmiany bądź też usunięcia wad dzieła.
Oświadczam ponadto, że Organizator nabywa całość autorskich praw majątkowych do
zgłoszonej pracy, w tym do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania
Dziełem bez ograniczeń terytorialnych, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018, poz. 1191 z późn. zm.), a w
szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) utrwalania lub zwielokrotniania Dzieła: trwałe lub czasowe utrwalanie lub
zwielokrotnianie egzemplarzy dzieła jakimikolwiek środkami znanymi w chwili
podpisania umowy, w każdym znanym formacie, systemie lub standardzie, w tym
w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową, w szczególności przy użyciu wszelkich formatów dających
możliwość zapisu na płytach CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW,

UDF, Blu-ray Disc, jak również na dysku twardym i innych nośnikach pamięci oraz na
serwerach;
b) obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono: nieograniczone
terytorialnie i czasowo prawo wprowadzania do obrotu, a w szczególności:
 przeniesienie autorskich praw majątkowych do oryginałów albo egzemplarzy,
 użyczenie egzemplarzy dzieła,
 najem egzemplarzy dzieła,
 udzielenie licencji na korzystanie z dzieła;
 w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż wymieniony w punkcie b;
c) nadawania i reemitowania dzieła w dowolnym systemie lub standardzie, w
szczególności zaś przy pomocy fonii i wizji, w sposób bezprzewodowy (w tym drogą
naziemną, radiową lub satelitarną) lub w sposób przewodowy, w tym także poprzez
sieci kablowe i platformy cyfrowe;
d) publicznego udostępniania dzieła zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie w tym w
trakcie prezentacji i konferencji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym, a w szczególności w Internecie;
e) publicznego odtwarzania przy wykorzystaniu dostępnych technik, a w szczególności
przy pomocy nośników dźwięku, obrazu albo dźwięku i obrazu, na których dzieło
zostało zapisane, bądź przy pomocy urządzeń służących do odbioru programu
radiowego lub telewizyjnego, w którym dzieło jest nadawane, jak również przy
pomocy urządzeń służących do odtwarzania w Internecie.
f) przekazywania lub przesyłania zapisów dzieła pomiędzy komputerami, serwerami
i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego
rodzaju środków i technik,
g) opracowania dzieła takiego jak: modyfikacja, w tym uzupełniania, zmiany, podziału
i połączenia z innymi utworami lub dziełami oraz tłumaczenia na inne języki,
tworzenie nowych wersji dzieła, adaptacji dzieła, zmiana układu dzieła. Organizator
ma również prawo rozpowszechniać i publikować nowe wydania dzieła, także w
wersji zmienionej.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego utworu (pracy) powoduje
przeniesienie własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę w
jakiej został dostarczony.
……………………….…………….
Czytelny podpis autora
.......................................................
miejscowość
data

