
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
(osoba pełnoletnia) 

 
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………. 
 
PESEL: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel./Adres e-mail……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 
 
Niniejszym zgłaszam swój udział w konkursie pt. „BĄDŹ EKOPOZNANIAKIEM” (dalej: „Konkurs”) 
organizowanym przez FBSerwis z siedzibą przy ulicy Stawki 40, 01-040 Warszawa (dalej: „Organizator”) i 
wyrażam zgodę na wzięcie w nim udziału na zasadach określonych przez Organizatora. 
 
Oświadczam, że przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie osobiste i majątkowe oraz 
prawa pokrewne do zgłoszonej w Konkursie pracy (w przypadku zgłoszenia więcej niż jednej pracy poniższe 
oświadczenie dotyczy wszystkich zgłoszonych przez mnie prac).. 
 
Oświadczam, że z chwilą zgłoszenia pracy w Konkursie wyrażam bezterminową zgodę na wielokrotne, 
bezterminowe i nieodpłatne korzystanie z mojej pracy przez Organizatora lub  podmioty trzecie 
współpracujące z Organizatorem (np. agencje reklamowe, wydawcy prasy) na wszystkich polach 
eksploatacji, w tym w szczególności: poprzez jej utrwalanie i zwielokrotnianie techniką fotograficzną, 
techniką zapisu cyfrowego i innymi dostępnymi formami reprodukcji na wszystkich typach nośników, 
wprowadzanie do pamięci komputera i włączenie do zbioru danych, powszechne udostępnianie pracy w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci 
Internet (np. poprzez zamieszczenie pracy na stronach internetowych wydawców prasy) oraz na innych 
nośnikach przekazu, wprowadzanie do obrotu, w tym najem i użyczenie, rozpowszechnianie i publikowanie 
w nieograniczonym rozmiarze nakładów, we wszystkich dostępnych formach przekazu, także w celach 
promocyjnych i marketingowych Organizatora lub podmiotów trzecich z nim współpracujących, a także 
wprowadzanie zmian do pracy, przerabianie i dostosowywanie do potrzeb własnych Organizatora lub 
podmiotów trzecich z nim współpracujących i rozpowszechnianie we wszystkich dostępnych formach 
przekazu tak zmienionej pracy także w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora lub podmiotów 
trzecich z nim współpracujących.  
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby Organizator lub podmiot trzeci z nim współpracujący mógł korzystać 
ze zgłoszonej przez mnie pracy bez podawania mojego imienia lub nazwiska.  
 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celach 
związanych z realizacją Konkursu1. 
 

 
……………………………… 
(podpis) 

                                                      
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest FBSerwis z siedzibą przy ulicy Stawki 40, 01-040 Warszawa. Podanie danych osobowych 
jest dobrowolne. Osoba udostępniające swoje dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: konkurs@prsystem.pl. 
Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w oświadczeniu innemu 
podmiotowi na zasadach przewidzianych w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 

 


