
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu pn.: „Oficjalna Kartka Wielkanocna Radia 

Łódź” 

(oświadczenie dla przedstawicieli ustawowych osób niepełnoletnich) 

 

Działając w imieniu małoletniej/małoletniego:______________________, oświadczam (y), iż:  

1. zapoznałam/em/zapoznaliśmy się z treścią Regulaminu pn. „Oficjalna Kartka 

Wielkanocna Radia Łódź” oraz wyrażam(y) zgodę na wszystkie postanowienia ww. 

Regulaminu;  

2. wyrażam(y) zgodę na udział przez małoletnią/małoletniego _______________________, 

w realizacji Konkursu pn.: „Oficjalna Kartka Wielkanocna Radia Łódź”. 

3. wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie przez Radio Łódź danych osobowych, obejmujących 

moje (nasze) imię nazwisko (imiona i nazwiska) oraz inne dane osobowe, o ile zostaną 

one wskazane w treści niniejszego oświadczenia, a także na przetwarzanie danych 

osobowych małoletniej/małoletniego, obejmujących imię i nazwisko, w celach 

związanych z realizacją ww. Konkursu, w tym w szczególności w celu przyjęcia 

zgłoszenia, prezentacji przez Radio przesłanych materiałów lub ich fragmentów oraz ich 

autorów, w tym także w zestawieniu z innymi podobnymi materiałami, na antenie Radia 

Łódź, na stronie internetowej: www.radiolodz.pl oraz w mediach społecznościowych 

Radia; 

4. wyrażam(y) zgodę na korzystanie przez Radio z utrwalonego wizerunku 

małoletniej/małoletniego, w tym na obrót egzemplarzami, na których go utrwalono oraz 

na zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi, aktualnie dostępnymi technikami i metodami, 

rozpowszechnianie oraz publikowanie tego wizerunku, w związku z realizacją Konkursu, 

w mediach elektronicznych w tym także na portalach społecznościowych i na stronach 

internetowych Radia; 

5. udzielam(y) Radiu niewyłącznej licencji na korzystanie przez Radio przez czas 

nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, z przesłanych materiałów plastycznych, bez 

prawa do wynagrodzenia, na niżej wskazanych polach eksploatacji: 

a) zwielokrotniania przesłanych materiałów dowolną techniką (również cyfrową), 

niezależnie od standardu, systemu i formatu, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie 

techniką multimedialną (w dziełach multimedialnych), na nośnikach przeznaczonych 

do celów nadawczych; 

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, na których 

utrwalono przekazane prace; 

c) wprowadzanie przesłanych materiałów, do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci 

komputerowej, multimedialnej i udostępnianie w postaci cyfrowej; 

d) wszelkie wielokrotne nadawanie i reemitowanie całości lub fragmentów przesłanych 

materiałów, w programach radiowych i telewizyjnych, w tym w stacjach naziemnych, 

za pośrednictwem satelity, w sieciach multimedialnych lub telekomunikacyjnych lub 

innych systemach przekazu, z prawem do wielokrotnej emisji; 

e) nadawanie całości lub dowolnie wybranych fragmentów przesłanych materiałów, za 

pośrednictwem sieci www. oraz mediów społecznościowych; 

http://www.radiolodz.pl/


f) publiczne udostępnianie materiałów plastycznych, w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilości 

nadań i wielkości nakładów; 

g) wykorzystywanie materiałów - na polach eksploatacji podanych powyżej, samodzielnie 

lub w zestawieniu z innymi materiałami dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub 

identyfikacji Radia, jego programów, a także przedmiotów jego własności; 

h) udzielanie sublicencji na polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie. 

6. autorskie prawa osobiste i majątkowe do przekazanych utworów plastycznych nie są w 

żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz nie naruszają praw 

osób trzecich, a także, że nie udzielono żadnej osobie licencji uprawniającej do 

korzystania z przekazanych materiałów.  

 

Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego 1: __________________________________; 

 

Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego 2: __________________________________; 

 

Imię i nazwisko małoletniej/małoletniego: ______________________________________; 

 

Numer telefonu przedstawiciela ustawowego*: __________________________________; 

 

Adres e – mail przedstawiciela ustawowego*: ___________________________________. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

 

Data i podpis 

 

 

*Podanie wskazanych danych jest dobrowolne. 

 

 

 


