
 

 
 

OŚWIADCZENIE 

O UDZIELENIU ZEZWOLENIA NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU I 

GŁOSU DLA CELÓW KONKURSU „LAW IN ACTION – CZYLI PRAWO NA CO 

DZIEŃ” 

 

Jestem (zaznacz właściwe): 

o Uczestnikiem o Członkiem Grupy Uczestników o Osobą występującą 

 

Ja, niżej podpisana/y ____________________________________________ oświadczam, że udzielam 

zezwolenia na rozpowszechnienie przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie (dalej „OIRP”): 

1) mojego wizerunku i głosu zawartego w pracy konkursowej („Dziele”) 

2) mojego wizerunku w formie zdjęć i filmów wykonanych podczas konkursu i uroczystości 

wręczenia nagród. 

 

Zezwolenie obejmuje następujące formy rozpowszechnienia: 

3) rozpowszechnianie w sieci internetowej - na dowolnych stronach, portalach, forach, blogach, 

w serwisach internetowych, w tym także serwisach społecznościowych typu YouTube.com, 

Vimeo.com, Facebook.com, Twitter.com itp., 

4) zwielokrotnianie dowolną techniką na dowolnych nośnikach audiowizualnych, audialnych lub 

wizualnych, w szczególności dyskach komputerów, nośnikach informatycznych typu CD, 

DVD, VCD, pendrive, na wydrukach, plakatach, ulotkach, banerach, bilbordach, w 

katalogach, czasopismach, publikacjach itp.,  

5) emitowanie w radio i telewizji. 

 

Niniejsze zezwolenie obejmuje korzystanie z mojego wizerunku i głosu we wszystkich materiałach 

audiowizualnych, audialnych lub wizualnych, w szczególności w materiałach promocyjnych, 

informacyjnych, publicystycznych, literackich i szkoleniowych, wyłącznie w związku z konkursem na 

multimedialną interpretację praw i obowiązków dla uczniów szkół podstawowych oraz 

ponadpodstawowych „Law in Action, czyli prawo na co dzień”. 

 

OIRP w Warszawie ma prawo do wykorzystywania powyższych materiałów w całości lub dowolnie 

wybranych części tych materiałów, a także w połączeniu z innymi materiałami. 

 

Zezwolenie jest nieograniczone terytorialnie i czasowo. Zezwolenie jest udzielone nieodpłatnie. 

 

 

___________________________________ 

Miejsce i data złożenia oświadczenia, podpis 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam (em) się z informacjami i warunkami przewidzianymi w Regulaminie 

Konkursu i akceptuję jego treść w całości. 

 

Oświadczam, że jestem świadomy, iż przekazanie Dzieła w ramach pracy konkursowej jest równoznaczne 

z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do 

wykorzystania nadesłanych prac lub ich części w celu promocji działań edukacyjnych OIRP w Warszawie 

na poniższych polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

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

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie 

do obrotu; 



 

 
 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – 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. 

 

 

___________________________________ 

Miejsce i data złożenia oświadczenia, podpis 

 

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, jako administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w 

celach związanych z organizacją oraz przeprowadzeniem Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

przy czym w braku podania danych nie będzie możliwe uczestnictwo w Konkursie. Dane osobowe będą 

przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, na warunkach zawartych w Regulaminie Konkursu. 

Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych znajduje się w §9 Regulaminu Konkursu. 

 


