Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Załącznik nr 2a
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA (DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ)
Ja, niżej podpisany/-a ..........................................................................................................................
(imię i nazwisko)
oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym/rodzicem
............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
zamieszkały/-a w .................................................................................................................................
(adres)
oświadczam, że dane Dziecka są następujące:
Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Klasa:

Adres e-mail:

Numer telefonu:

Imię i nazwisko
opiekuna merytorycznego:

oświadczam, że:
1.

□* zapoznałem się z treścią Regulaminu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej i go akceptuję,

2.

□* wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku Dziecka, jak również głosu
Dziecka w materiałach fotograficznych, materiałach audiowizualnych lub materiałach audialnych powstałych
podczas każdego z Etapów Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej Edycja III, które to materiały
będą eksploatowane na następujących polach eksploatacji:

a.

utrwalanie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), na wszelkich nośnikach,
w jakiejkolwiek technice (w tym cyfrowej), systemie lub formacie, zapisem mechanicznym, optycznym,
magnetycznym, elektronicznym lub innym; drukiem, na nośnikach audio lub video, nośnikach światłoczułych,
magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach komputerowych i wszelkich innych nośnikach zapisów
i pamięci,

b.

wszelkie zwielokrotnianie, w tym; techniką magnetyczną na kasetach video, audio, dyskach audiowizualnych,
audialnych, techniką światłoczułą i cyfrową, drukiem, techniką zapisu komputerowego,
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c.

wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym w stacjach naziemnych, za pośrednictwem satelity, w sieciach
multimedialnych lub telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub
webcasting) w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek
technice (w tym analogowej lub cyfrowej, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także
w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych, w tym
także w ramach tzw. „platform cyfrowych”, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji i radia (w tym
także „on demand”, „pay per view”, w zamkniętych obiektach itp.), w tym Internet,

d.

wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne
lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu
otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie,
z lub bez możliwości zapisu w tym także w serwisach wymienionych w lit. c), w tym Internecie, na stronach
FINA,

e.

wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie,

f.

wprowadzenie do obrotu w kraju i za granicą, w tym przy użyciu Internetu,

g.

wykorzystanie w całości lub we fragmentach w utworach multimedialnych, audiowizualnych,

h.

wykorzystanie w całości lub we fragmentach do celów promocji lub reklamy, w celach archiwalnych,

i.

użyczenie, wypożyczenie, najem lub wymiana nośników, na których wizerunek utrwalono.

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku Dziecka obejmuje również prawo do dokonywania wszelkich modyfikacji
całości lub części wizerunku, opatrywania wizerunku dodatkowymi zdjęciami, elementami graficznymi,
napisami i wszelkiej obróbki cyfrowej.
3.

□* wyrażam zgodę na pseudonimizację ww. danych osobowych Dziecka dokonaną przez Organizatora,

4.

Dziecko jest osobą z niepełnosprawnością / osobą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,**

□ NIE □ TAK …………………………………………………………………………………………………………………………….…….
(proszę określić stopień i rodzaj niepełnosprawności/dysfunkcji)
5.

□ Wyrażam zgodę na otrzymywanie newsletterów edukacyjnych FINA w tym Filmoteki Szkolnej,
tj. przetwarzanie danych osobowych moich i Dziecka w postaci adresu e-mail na cele niezwiązane bezpośrednio
z organizacją III edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej i moim w niej udziale; wyrażenie
zgody jest dobrowolne.

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS PRZEDSTAWICIELA
USTAWOWEGO/OPIEKUNA PRAWNEGO/RODZICA

* zgoda obligatoryjna
**zgoda obligatoryjna; przedstawicielowi ustawowemu/opiekunowi prawnemu/rodzicowi przysługuje prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; cofnięcie zgody może nastąpić w formie pisemnej
na adres Administratora: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, ul. Wałbrzyska
3/5, 02-739 Warszawa lub w formie mailowej na adres e-mail: iod@fina.gov.pl.
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