
OŚWIADCZENIA DO REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO 

Kino Latem Malowane 

 

Dane Uczestnika Konkursu: 

1. IMIĘ I NAZWISKO: 

2. DATA URODZENIA: 

Dane przedstawiciela ustawowego Uczestnika biorącego udział w Konkursie: 

1. IMIĘ I NAZWISKO: 

2. DATA URODZENIA: 

3. ADRES ZAMIESZKANIA: 

4. ADRES DO KORESPONDENCJI: 

5. NUMER TELEFONU: 

6. E-MAIL: 

 
Oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym małoletniego Uczestnika, biorącego udział w 
Konkursie i dysponuję pełnym i nieograniczonym prawem dokonywania czynności prawnych w jego 
imieniu. 
 
Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu Plastycznego Kino Latem 
Malowane organizowanego przez spółkę Śnieżka Trade of Colours sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
oraz jako przedstawiciel ustawowy małoletniego wyrażam zgodę na jego udział w Konkursie, na 
warunkach podanych w Regulaminie Konkursu. 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 
formularzu oraz wizerunku Podopiecznego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w zakresie koniecznym do prawidłowego 
przeprowadzenia Konkursu tj.: naboru projektów/zgłoszeń do Konkursu, udziału w Konkursie, 
ogłoszenia laureatów i wyłonienia zwycięzcy oraz ich nagrodzenia. Zostałem pouczony, że niniejsza 
zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
Oświadczam, ze wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku małoletniego Uczestnika 
do celów marketingowych i promocyjnych Organizatora, związanych z przeprowadzeniem Konkursu i 
ogłoszeniem jego wyników. Zgoda ma charakter nieodpłatny, nieograniczony terytorialnie i ograniczony 
czasowo i wygasa po upływie 12 miesięcy od momentu ogłoszenia wyników Konkursu. Po upływie tego 
czasu Organizator ma prawo przetwarzać wizerunek małoletniego Uczestnika wyłącznie do celów 
archiwalnych i historycznych.  
 
Oświadczam, że małoletni jest jedynym autorem zgłoszonej Pracy Konkursowej oraz że nie narusza 
ona jakichkolwiek praw osób trzecich i obowiązujących przepisów prawa. Ponadto oświadczam, że 
wyrażam zgodę na przeniesienie na spółkę Śnieżka Trade of Colours sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
autorskich praw majątkowych do nieodpłatnego i bez ograniczeń co do terytorium i czasu korzystania 
ze zgłoszonej na Konkurs Pracy Konkursowej Pracy Konkursowej w celach informacyjno-promocyjnych, 
marketingowych oraz do celów prowadzonej działalności gospodarczej oraz na udzielenie zezwolenia 
na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w zamian za otrzymaną w Konkursie Nagrodę. 



 
Oświadczam, że w przypadku niezgodności z prawdą ww. oświadczenia zgadzam się ponieść całkowitą 
i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zobowiązuję się pokryć w całości 
ewentualną szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty z tym związane. 

 
 

________________________ 
Imię i nazwisko, data i podpis 


