
 

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO  

NA UDZIAŁ NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA W KONKURSIE „WYBIERAM UAM” 

 

Ja (my), niżej podpisany(i) ……………………………., jako opiekun prawny (opiekunowie prawni) / 

rodzic (rodzice)………………………, oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na udział mojego 

(naszego) dziecka …………………….. w konkursie pod nazwą: „Wybieram UAM”, którego 

organizatorem jest Uniwersytet im Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu przy ul. Henryka 

Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, posiadający numer NIP: 7770006350, posiadający numer REGON: 

000001293, zwany dalej „Organizatorem”. 

 

 

 

 

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

[czytelny i własnoręczny podpis rodzica (rodziców) / opiekuna prawnego (opiekunów prawnych) uczestnika] 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO NIEPEŁNOLETNIEGO 

UCZESTNIKA O AKCEPTACJI REGULAMINU KONKURSU WYBIERAM UAM 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu Wybieram UAM zamieszczonym na stronie 

internetowej administrowanej przez Organizatora: https://amu.edu.pl/wspolpraca/dla-szkol/uam-dla-

najlepszych, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień. 

 

 

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

[czytelny i własnoręczny podpis rodzica (rodziców) / opiekuna prawnego (opiekunów prawnych) uczestnika] 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO NIEPEŁNOLETNIEGO 

UCZESTNIKA CO DO PRAW AUTORSKICH 

 

1. Oświadczam, że Praca konkursowa zgłoszona do konkursu „Wybieram UAM” zwana dalej 

„Utworem” jest wynikiem samodzielnej pracy mojego dziecka, któremu przysługują wszelkie 

autorskie prawa osobiste i majątkowe do Utworu i nie są one w żaden sposób ograniczone lub 

obciążone prawami osób trzecich, a Utwór nie został wykonany z naruszeniem prawa polskiego lub 

prawa innych państw. Oświadczam, że ponoszę wobec Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich. 

2. Udzielam Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nieodpłatnej niewyłącznej licencji, 

nieograniczonej czasowo, bez żadnych ograniczeń ilościowych i terytorialnych, na korzystanie  

z przesłanego Utworu na wszystkich znanych polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy 

o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w tym na następujących polach eksploatacji :  

1) utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworu,  

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym 

poprzez wydruk komputerowy,  

2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

https://amu.edu.pl/
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3) rozpowszechnianie Utworu w sposób inny niż określony w p. 2 – publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, w tym poprzez sieci multimedialne, Internet, 

4) rozpowszechnianie Utworu odrębnie lub w ramach utworów zbiorowych, w tym poprzez 

wprowadzanie do obrotu jego egzemplarzy, w szczególności w postaci drukowanej, 

elektronicznej, w produktach elektronicznych i cyfrowych, w tym w ramach elektronicznych  

i cyfrowych baz (zbiorów) danych,  

5) wykorzystywanie dla celów naukowych, informacyjnych, promocyjnych Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu,  

6) wykorzystywanie całości, jak i fragmentów Utworu w ramach kompilacji lub połączeń z innymi 

utworami, w tym poprzez opracowanie Utworu, połączenie z utworu z nazwą, logo/logotypem 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz projektu „UAM dla Najlepszych”. 

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne: dokonywanie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu opracowań Utworu, wykonywanie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  

w zależnych praw autorskich do opracowań oraz korzystanie i rozporządzanie przez Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza prawami do opracowań. 

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne udostępnianie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  

w Utworu anonimowo oraz decydowanie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w o jego 

pierwszym publicznym udostępnieniu. 

5. Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozporządzanie i wykonywanie przez Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu praw zależnych do Utworu poprzez połączenie Utworu z muzyką w celu 

stworzenia piosenki i korzystania z niej na polach eksploatacji opisanych w ust. 2. 

 

 

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

[czytelny i własnoręczny podpis rodzica (rodziców) / opiekuna prawnego (opiekunów prawnych) uczestnika] 

 

 

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA 

 NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ORGANIZATORA 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych oraz danych 

osobowych mojego dziecka ……………………………. jako Uczestnika w zakresie promocji, 

organizacji i przeprowadzenia Konkursu Wybieram UAM publikacji jego wyników i informacji  

o jego uczestnikach na stronie internetowej administrowanej przez Organizatora: 

https://amu.edu.pl/wspolpraca/dla-szkol/uam-dla-najlepszych, w tym przekazania nagród dla 

laureatów i wyróżnień dla uczestników, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności 

wymaganej przepisami Rozporządzenia 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na publikację wizerunku mojego dziecka 

……………………… w celu promocji, organizacji i przeprowadzenia Konkursu Wybieram UAM, 

publikacji jego wyników i informacji o jego uczestnikach na stronie internetowej administrowanej 

przez Organizatora: https://amu.edu.pl/wspolpraca/dla-szkol/uam-dla-najlepszych, w mediach 

społecznościowych lub w publikacjach wykonanych na ich zlecenie, jak również w celach 

marketingowych i promocyjnych Organizatora. 

https://amu.edu.pl/
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3. Podanie danych osobowych przeze mnie oraz danych osobowych mojego dziecka 

………………………  jest dobrowolne. 

4. Zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych oraz danych 

osobowych mojego dziecka ……………………… jako Uczestnika zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), zwanym dalej RODO, określoną przez Organizatora w § 9 Regulaminu 

Konkursu Wybieram UAM zamieszczonym na stronie internetowej administrowanej przez 

Organizatora: https://amu.edu.pl/wspolpraca/dla-szkol/uam-dla-najlepszych. 

 

 

 

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

 [czytelny i własnoręczny podpis rodzica (rodziców) / opiekuna prawnego (opiekunów prawnych) uczestnika] 

 

 

 

 *niepotrzebne skreślić 
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