KARTA ZGŁOSZENIA do KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO “MAXujemy OSP”
organizowanego przez firmę AEDMAX.PL Sp. z o.o.

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej:_________________________________________________________

Jednostka OSP:____________________________________________________________________________

Adres korespondencyjny:___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Telefon:____________________________________________________________________________________

Adres e-mail:_______________________________________________________________________________

Miejsce wykonania zdjęcia:_________________________________________________________________

Liczba osób obecnych na zdjęciu:___________________________________________________________

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisana(y), oświadczam, że jestem autorem/współautorem dostarczonego
zdjęcia. Firmie AEDMAX.PL Sp. z o. o. przekazuję autorskie prawa majątkowe do wyłącznego,
nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania pracą zdjęcia w całości
i we fragmentach w kraju i za granicą oraz udzielam wyłącznego prawa zezwalania
na wykonywanie autorskich praw zależnych na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa
w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach w tym w szczególności w zakresie
wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie
internetowej firmy AEDMAX.PL Sp. z o. o. i w portalach internetowych oraz we wszystkich

materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania
i wprowadzania do obrotu, jak również edycji i modyfikacji zdjęcia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celu
niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji konkursu fotograficznego „MAXujemy OSP”
ogłoszonego i przeprowadzanego przez AEDMAX.PL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w tym
ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia moich danych osobowych na liście
laureatów

konkursu,

a

także

w

zakresie

niezbędnym

dla

wykonywania

przez

AEDMAX.PL Sp. z o. o. uprawnień wynikających z przekazanych praw autorskich. Jednocześnie
oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu
do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym
czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

....................................................
czytelny podpis

OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ (rodzic, opiekun prawny)*
*należy wypełnić, gdy osoba zgłaszająca jest niepełnoletnia

Wyrażam zgodę na udział dziecka (imię i nazwisko) .................................................................................... ,
którego jestem prawnym opiekunem - na udział w konkursie fotograficznym “MAXujemy OSP”
organizowanym przez firmę AEDMAX.PL Sp. z o. o. Oświadczam, że akceptuję regulamin
konkursu fotograficznego “MAXujemy OSP”.

.....................................................
czytelny podpis

