
 

OŚWIADCZENIE DLA UCZESTNIKA  
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia 

oraz promocji Konkursu organizowanego w ramach Plebiscytu Najpiękniejsze Polskie Słowo dla 

szkół podstawowych i średnich” (przez promocję rozumie się umieszczanie przesłanych prac w  mediach, np. 

na stronie internetowej plebiscytu, w materiałach prasowych, itp.) przez organizatora – Fundację Akademia 

Retoryki Igora Zalewskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 21 lok. 53, 01-230 Warszawa, KRS 

0000646505, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2018 r. poz. 1000) oraz Ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

1. W związku z udziałem w konkursie organizowanym w ramach Plebiscytu na Najpiękniejsze Polskie 
Słowo, wyrażam zgodę na to, aby mój wizerunek, głos i/lub wypowiedź (wraz z imieniem i 
nazwiskiem jeżeli Fundacja Akademia Retoryki Igora Zalewskiego uzna to za stosowne) – w całości 
ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów – zostały wykorzystane w materiałach promocyjnych 
wspomnianego wydarzenia lub audycjach lub przekazach tworzonych lub rozpowszechnianych przez 
Fundację Akademia Retoryki Igora Zalewskiego 

2. Zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego 
ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi na 
wszystkich znanych polach eksploatacji. W szczególności dotyczy to rozpowszechniania w sieci 
multimedialnej i Internecie, emisji i reemisji telewizyjnej i radiowej, publicznych odtworzeń lub 
wyświetleń, wprowadzania do obrotu, w ramach usług telekomunikacyjnych, również w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć dostęp do mojego wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym, w prasie drukowanej i magazynach. 

3. Zezwolenie (upoważnienie) powyższe obejmuje także rozpowszechnianie wizerunku, głosu i/lub 
wypowiedzi w celach reklamowych i promocyjnych, tj. reklamy lub promocji programów 
telewizyjnych, audycji i przekazów, w których rozpowszechniany jest wizerunek na wszystkich 
znanych portalach eksploatacji. W szczególności dotyczy to rozpowszechniania w sieci multimedialnej 
i Internecie, emisji i reemisji telewizyjnej i radiowej, publicznych odtworzeń lub wyświetleń, 
wprowadzania do obrotu, w ramach usług telekomunikacyjnych, również w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć dostęp do mojego wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym, w prasie drukowanej i magazynach. 

4. Rozpowszechnianie mojego wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi zgodnie z niniejszym oświadczeniem 
woli nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na moją rzecz ani jakiejkolwiek osoby trzeciej 
wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu. 

5. W sprawach spornych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, pod jurysdykcją sądów 
polskich. 

 

 
 
 
 
 
miejscowość i data       czytelny podpis uczestnika  
 
 
 



 

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA  
(W PRZYPADKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ)  
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego dziecka      

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

na potrzeby przeprowadzenia oraz promocji  Konkursu organizowanego w ramach Plebiscytu Najpiękniejsze 

Polskie Słowo dla szkół średnich” (przez promocję rozumie się umieszczanie przesłanych prac w mediach, np. 

na stronie internetowej plebiscytu, w materiałach prasowych, itp.) przez organizatora – Fundację Akademia 

Retoryki Igora Zalewskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 21 lok. 53, 01-230 Warszawa, KRS 

0000646505, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2018 r. poz. 1000) oraz Ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

1. W związku z udziałem w konkursie organizowanym w ramach Plebiscytu na Najpiękniejsze Polskie 
Słowo, wyrażam zgodę na to, aby mój wizerunek, głos i/lub wypowiedź (wraz z imieniem i 
nazwiskiem jeżeli Fundacja Akademia Retoryki Igora Zalewskiego uzna to za stosowne) – w całości 
ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów – zostały wykorzystane w materiałach promocyjnych 
wspomnianego wydarzenia lub audycjach lub przekazach tworzonych lub rozpowszechnianych przez 
Fundację Akademia Retoryki Igora Zalewskiego 

2. Zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego 
ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi na 
wszystkich znanych polach eksploatacji. W szczególności dotyczy to rozpowszechniania w sieci 
multimedialnej i Internecie, emisji i reemisji telewizyjnej i radiowej, publicznych odtworzeń lub 
wyświetleń, wprowadzania do obrotu, w ramach usług telekomunikacyjnych, również w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć dostęp do mojego wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym, w prasie drukowanej i magazynach. 

3. Zezwolenie (upoważnienie) powyższe obejmuje także rozpowszechnianie wizerunku, głosu i/lub 
wypowiedzi w celach reklamowych i promocyjnych, tj. reklamy lub promocji programów 
telewizyjnych, audycji i przekazów, w których rozpowszechniany jest wizerunek na wszystkich 
znanych portalach eksploatacji. W szczególności dotyczy to rozpowszechniania w sieci multimedialnej 
i Internecie, emisji i reemisji telewizyjnej i radiowej, publicznych odtworzeń lub wyświetleń, 
wprowadzania do obrotu, w ramach usług telekomunikacyjnych, również w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć dostęp do mojego wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym, w prasie drukowanej i magazynach. 

4. Rozpowszechnianie mojego wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi zgodnie z niniejszym oświadczeniem 
woli nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na moją rzecz ani jakiejkolwiek osoby trzeciej 
wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu. 

5. W sprawach spornych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, pod jurysdykcją sądów 
polskich. 

 

 

    

 

miejscowość i data           czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna  


