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ZGODA MENTORA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

Ja, niżej podpisan(y/a) (imię i nazwisko) …………………………………………. wyrażam zgodę 
na przetwarzanie przez Skriware S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000933322, dalej 
„Organizator”) moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym dla 
celów organizacji i przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Zaczaruj szkołę z drukiem 3D!” 
(dalej „Konkurs”), w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami, wyłonienia laureatów i 
zespołów wyróżnionych oraz ogłoszenia wyników Konkursu i dostarczenia nagród, a także dla 
celów promocji działalności Organizatora, w sposób określony w § 8 regulaminu Konkursu i 
oświadczam, że zapoznał(em/am) się z ww. regulaminem i akceptuję jego postanowienia. 
Jestem świadomy, że promocja działalności Organizatora będzie obejmowała 
rozpowszechnianie nagrodzonych prac konkursowych, publikację prac konkursowych i 
materiałów związanych z Konkursem na stronie internetowej i profilach społecznościowych 
Organizatora lub wykorzystanie fragmentów prac konkursowych do tworzenia reklam i treści 
publikowanych w serwisie YouTube. 

Jestem świadom(y/a), że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia oraz prawo do dostępu do danych 
osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, czy 
przenoszenia i złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

 

…………………………………………. 

data, podpis 
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ZGODA MENTORA NA ROZPOWSZECHNIANIE I KORZYSTANIE Z WIZERUNKU  

ORAZ UDZIELENIE LICENCJI 

 

Ja, niżej podpisan(y/a) (imię i nazwisko) …………………………………………. wyrażam zgodę 
na nieodpłatne rozpowszechnianie i korzystanie z mojego wizerunku przez Organizatora dla 
celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w szczególności ogłoszenia wyników 
Konkursu, a także w celu promocji działalności Organizatora.  

Zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie i obejmuje w szczególności utrwalenie 
mojego wizerunku w formie zapisu audio-wizualnego (film) i rozpowszechnianie poprzez 
utrwalanie i zwielokrotnianie na jakimkolwiek nośniku oraz udostępnianie z użyciem 
komputerów i Internetu, w szczególności na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych, 
w tym także w serwisach społecznościowych (np. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram), a 
także wprowadzanie zmian, przetwarzanie, kadrowanie i kompozycję, a także zestawianie z 
wizerunkami innych osób. 

Wyrażam również zgodę na udzielenie Organizatorowi nieodpłatnie licencji niewyłącznej do 
korzystania z pracy konkursowej, w której powstaniu brał(em/am) udział, a która stanowi utwór 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), bez ograniczeń terytorialnych oraz zezwalam na 
korzystanie i rozporządzanie prawami zależnymi do pracy konkursowej bez ograniczeń 
terytorialnych, w odniesieniu zarówno do licencji, jak też zezwolenia, na polach eksploatacji 
wskazanych w § 9 ust. 5 regulaminu Konkursu. 

 

…………………………………………. 

data, podpis 

 


