Załącznik nr 1 do Regulaminu

Formularz zgłoszeniowy do Regulaminu Konkursu Fotograficznego
„Mobilis w Twoim obiektywie”
I
Imię i nazwisko (pseudonim) uczestnika konkursu:
……………………………………………....................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
Wiek uczestnika konkursu:
……………………………………………………………………………………………………
Kontakt telefoniczny:
……………………………………………………………………………………………………………
Adres korespondencyjny:
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
II
Ja niżej podpisana/y …………………………………………………niniejszym, oświadczam, że
zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Konkursu Fotograficznego „Mobilis w Twoim
obiektywie” organizowanym przez Mobilis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Regulamin”) i
jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wyżej wymienionych danych
osobowych na zasadach i w celach określonych w pkt. 7 Regulaminu zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r.
Potwierdzam, że zostałam/em poinformowany o moich uprawnieniach i celu przetwarzania
danych, w szczególności iż osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do ich
treści oraz do sprostowania, a także cofnięcia niniejszej zgody.
Wyrażam również zgodę na zamieszczenie i opublikowanie – w przypadku zwycięstwa bądź
otrzymania wyróżnienia w Konkursie – zgłoszonej fotografii wraz z moim imieniem i
nazwiskiem na profilu Mobilis w mediach społecznościowych oraz
na stronie
http://mobilis.pl.
Oświadczam, że zapoznałem/am, się oraz przyjmuję warunki określone w Regulaminie
Konkursu.
Data i podpis uczestnika:
………………………………………………………………………………………………………
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III
Oświadczam, że:
1. Jestem autorem/autorką załączonych zdjęć, posiadam do nich pełne prawa autorskie i
jestem uprawniony/a do wyłącznego rozporządzania nimi.
2. Oświadczam i gwarantuję, że korzystanie oraz rozporządzanie zdjęciami na zasadach
określonych w Regulaminie nie będzie naruszało jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym
majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich, prawa do ochrony wizerunku,
prawa do ochrony dóbr osobistych oraz danych osobowych, praw do znaków towarowych i
innych praw własności przemysłowej.
3. Oświadczam, że w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń
przeciwko Organizatorowi, wynikających z naruszenia praw tych osób w związku z treścią
fotografii, w tym w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych, zobowiązuję się
podjąć wszelkie możliwe działania faktyczne i prawne mające na celu ochronę Organizatora
przed tymi roszczeniami, a w szczególności wstąpić w miejsce Organizatora lub w razie
braku takiej możliwości przystąpić po stronie Organizatora do toczących się przeciwko
Organizatora z tego tytułu postępowań. Zobowiązuje się również do naprawienia wszelkich
szkód związanych z poniesionymi przez Organizatora kosztami i wydatkami związanymi z
roszczeniami, o których mowa w zdaniu poprzednim. W szczególności do zwrotu
Organizatorowi zapłaconych przez Organizatora należności wynikających z prawomocnych
wyroków lub zaakceptowanych przez Organizatora ugód, nałożonych na niego kar oraz
kosztów obrony praw (w tym kosztów pomocy prawnej).
3. Z dniem wydania nagrody stosownie do pkt. 6.2 Regulaminu - przenoszę nieodpłatnie na
Organizatora autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej fotografii, bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych, w tym uprawnienia do zezwalania na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego, nieodpłatnie na wszystkich następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć, a także prawo do wytwarzania egzemplarzy
prac techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) prezentacji w środkach masowego przekazu;
c) prezentacji w przestrzeni komunikacji miejskiej;
d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono zdjęcia wprowadzenie do obrotu;
e) publicznego prezentowania i udostępniania zdjęć;
f) wprowadzenia zdjęć do pamięci komputerów;
g) wykorzystania zdjęć w Internecie lub innych sieciach komputerowych;
h) swobodnego używania i korzystania ze zdjęć oraz pojedynczych elementów w zakresie
promocji i reklamy przez Organizatora jak i inne upoważnione przez niego podmioty;
i) trwałego lub czasowego zwielokrotniania zdjęć w całości lub w części jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie;
j) nieograniczonego modyfikowania i nanoszenia zmian;
4.Wyrażam zgodę na publikowanie przez Organizatora zdjęć zgłoszonych do konkursu,
umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie
podając dane autora (imię i nazwisko).
5. Oświadczam, iż nie będę dochodził/a w przyszłości żadnych roszczeń z tytułu korzystania,
publikowania, przerabiania przez Organizatora zgłoszonych do konkursu zdjęć.
Data i podpis uczestnika:
……………………………………………………………………………………………………
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