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ZGODY UCZESTNIKA KONKURSU
OGÓLNOPOLSKI KONKURS SZTUKI SAKRALNEJ

OKSSa 2021

Indywidualny numer identyfikacyjny pracy:

1. W związku z udziałem w Ogólnopolskim Konkursie Sztuki Sakralnej OKSSa 2021 wyrażam zgodę
na:

• przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  celach  związanych  z  organizacją,
przeprowadzeniem i zakończeniem Konkursu oraz wystaw konkursowych i pokonkursowych,
z działaniami promocyjnymi i reklamowymi, 

• podawanie  do  publicznej  wiadomości  mojego  imienia  i  nazwiska,  we  wszystkich
informacjach  i  ogłoszeniach  związanych  z  Konkursem  oraz  na  stronach  internetowych
Organizatora,  Sponsorów  i  Patronów  medialnych  oraz  podmiotów  współpracujących
z Organizatorem,

• udzielenie licencji na nieodpłatne rozpowszechnianie, przedstawianie, wykorzystanie przez
Organizatora,  Sponsorów  i  Patronów  medialnych  oraz  podmioty  współpracujące
z  Organizatorem,  stworzonego przeze  mnie  dzieła  sztuki  zgłoszonego  do  Konkursu  jako
praca konkursowa w całości lub części, do celów związanych z Konkursem i wystawami, do
działań promocyjnych, reklamowych, w celach niekomercyjnych, z uznaniem autorstwa, bez
możliwości tworzenia utworów zależnych na czas nieokreślony i bez możliwości sprzedaży
reprodukcji;

• na  nieodpłatne  rozpowszechnianie,  przedstawianie  i  wykorzystanie  przez  Organizatora,
Sponsorów i Patronów medialnych oraz podmioty współpracujące z Organizatorem zdjęć
z  przebiegu wydarzeń konkursowych z  moim wizerunkiem, a także mojego dzieła sztuki
zgłoszonego jako praca konkursowa i pracy eksponowanej na wystawach w całości lub 
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części,  do  celów  związanych  z  Konkursem,  wystawami,  do  działań  promocyjnych
i reklamowych, w celach niekomercyjnych, z uznaniem autorstwa, bez możliwości tworzenia
utworów zależnych na czas nieokreślony i bez możliwości sprzedaży reprodukcji;

• udzielenie licencji na publikowanie i udostępnianie mojej pracy konkursowej na stronach
internetowych  oraz  profilach  społecznościowych  Organizatora, Sponsorów i  Patronów
medialnych oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem.

………………………………                                                                                   ………………………………………………
data                                                                                                                                                        podpis Uczestnika
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