
Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu popularyzatorskiego  

IPPT PAN na najlepszy artykuł popularnonaukowy 

 

ZGODY I OŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W  I  EDYCJI  KONKURSU  

POPULARYZATORSKIEGO IPPT PAN NA NAJLEPSZY ARTYKUŁ POPULARNONAUKOWY 

 

Ja, niżej podpisana/y  ……………………………………………………………….…….  („Uczestnik konkursu”) 

oświadczam że zamierzam brać udział w I edycji konkursu popularyzatorskiego IPPT PAN na najlepszy 

artykuł popularnonaukowy i w związku z powyższym wyrażam zgodę na niżej wymienione:  

 

 

ZGODA  na  przetwarzanie  danych  osobowych  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Instytut 

Podstawowych Problemów Techniki PAN z siedzibą w Warszawie, (02-106), ul. Pawińskiego 5b,  

w celu przeprowadzenia I edycji konkursu popularyzatorskiego IPPT PAN na najlepszy artykuł 

popularnonaukowy oraz późniejszej eksploatacji prac konkursowych w ramach działalności statutowej 

organizatora. Ponadto oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie do wycofania 

niniejszej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH I O UDZIELENIU licencji: 

1. Biorąc udział w Konkursie potwierdzam, że przysługują mi wyłączne i nieograniczone autorskie 

prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe do Artykułu. 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne wykorzystanie  

oraz opublikowanie mojego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych  

z Konkursem w wydawnictwach oraz na stronach internetowych IPPT PAN. 

3. Zgłaszając Artykuł w Konkursie udzielam IPPT PAN nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej 

czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z Artykułu, zarówno w całości, jak również z 

każdego jego fragmentów osobno, na następujących polach eksploatacji:  

a) utrwalania i zwielokrotniania Artykułu dowolną techniką, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałami Artykułu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, 

na których Artykuł utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu 

oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania Artykułu oraz jego opracowań w sposób inny niż 

opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu  w  taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  

do  niego  dostęp  w  miejscu  i  czasie.  

4. Wyrażam zgodę na wykonywanie przez IPPT PAN zależnych praw autorskich do Artykułu  

lub jego części oraz upoważnia IPPT PAN do udzielania zgody osobom trzecim na wykonywanie 

tych praw zależnych.  

 

                                                                                            …………………………………………………………………. 

                                                                                                                     (data, podpis)  

 


