KARTA ZGŁOSZENIOWA

konkursu fotograficznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Imię i nazwisko……………………………………………………………….
Adres…………………………………………………………………………….
Adres e-mail…………………………………………………………………..
Telefon………………………………………………………………………….

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu fotograficznego Uniwersytetu
Rzeszowskiego „Dobry nURt” i akceptuję jego treść.
..…………………………………………………….
(data i odręczny podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych w związku z
uczestnictwem w konkursie fotograficznym Uniwersytetu Rzeszowskiego „Dobry nURt”.
Dane osobowe uczestnika konkursu będą
wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 922). Każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich
poprawianie oraz żądanie ich usunięcia. Administratorem danych osobowych jest
Uniwersytet Rzeszowski z siedzibą w Rzeszowie, ul. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów.
..…………………………………………………….
(data i odręczny podpis)
1. Ja, niżej podpisany oświadczam, że przenoszę na Uniwersytet Rzeszowski z siedzibą
w Rzeszowie całość autorskich praw majątkowych do zdjęć wykonanych na potrzeby
konkursu fotograficznego „Dobry nURt” organizowanego przez Uniwersytet
Rzeszowskim, w tym na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia
4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na
następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej – wytwarzanie,
utrwalanie i zwielokrotnianie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik, na
wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką
analogową, cyfrową i optyczną m.in. na następujących nośnikach: kliszy
fotograficznej, fotografii cyfrowej, CD, video CD, CD-I, CD-Plus, ulepszony CD,
CD-I music, foto-CD-portfolio, CD-DA, EBG (elektroniczna książka graficzna),
EBXA, CD-Rom, MD, MO, dyskach laserowych, dyskach kart magnetycznych, DAT,
DVD, DVD R+, DVD R-, DVD-RW DCC, foto-CD, CD-Rom-XA, dyskietkach
komputerowych dyskach komputerowych z magnetycznym nośnikiem danych,
pamięcią flash typu NOR i NAND, chipach układu elektronicznego, MOD, MP3, CDSD, HD-CD, HDTV, mini-dyskach, taśmach magnetycznych, taśmach filmowych,

kasetach oraz wytwarzanie egzemplarzy pracy konkursowej techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej – publiczne wystawienie,
wyświetlanie, odtworzenie, a także publicznej udostępnianie pracy konkursowej
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, w tym m.in. wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci
komputerowej, w szczególności Internetu, Intranetu, do baz danych, a także do
pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych, RAM, wielokrotne
wprowadzanie do sieci multimedialnych, rozpowszechnianie on-line, w tym
udostępnianie on-line, przesyłanie on-line, m.in. poprzez eksploatację
w Internecie, na stronach www, nieodpłatnie, za pośrednictwem łączy
telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik
cyfrowych lub analogowych – bez żadnych ograniczeń ilościowych.
Upoważniam Uniwersytet Rzeszowski do wprowadzenia do zdjęć wszelkich zmian.
Oświadczam, że z tytułu przekazania zdjęć Uniwersytetowi Rzeszowskiemu, a także
przeniesienia autorskich praw majątkowych opisanych powyżej do zdjęć, nie roszczę sobie i
nie będę rościł sobie w przyszłości w stosunku do Uniwersytetu Rzeszowskiego żadnych
praw.
..…………………………………………………….
(data i odręczny podpis)

