REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „Z Chemią za pan brat”
§1
ORGANIZATOR
1. Konkurs „Z Chemią za pan brat” zwany dalej Konkursem, jest organizowany przez Uniwersytet
Jagielloński - Wydział Chemii UJ, zwany dalej Organizatorem.
2. Za merytoryczne i faktyczne przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu odpowiada Komitet
organizacyjny Konkursu, zwany dalej Komitetem.
3. Siedzibą Komitetu jest Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków.
4. W skład Komitetu wchodzą pracownicy Wydziału Chemii UJ.
5. Wszystkie informacje organizacyjne zamieszczane będą na stronie internetowej Konkursu
http://dlaszkol.chemia.uj.edu.pl/.
6. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
7. We wszelkich sprawach związanych z Konkursem należy kontaktować się za pośrednictwem poczty
elektronicznej wysłanej na adres email: konkurs.chemia@uj.edu.pl
8. Organizator przeprowadza Konkurs przy wykorzystaniu Serwisu Facebook oraz Instagram na profilu
Facebookowym Wydziału Chemii UJ (@WydzialChemiiUJ ), profilu Facebookowym Ostatni
Dzwonek
Przed
Maturą
warsztaty
maturalne
Wydziału
Chemii
UJ
(@OstatniDzwonekPrzedMaturaWarsztatyDlaMaturzystow)
oraz
Instagramie
@Ostatnidzownekprzedmatura.
9. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook ani Instagram.
Facebook i Instagram są znakami towarowymi zastrzeżonymi przez Facebook Ireland Limited
10. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach
hazardowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 847 ze zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie
oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
§2
CELE I PRZEDMIOT KONKURSU
1. Celem Konkursu jest promocja chemii jako nauki oraz rozbudzenie ciekawości świata wśród uczniów
na każdym etapie edukacyjnym.
2. Przedmiotem Konkursu jest nagranie autorskiego filmiku zachęcającego do nauki chemii.
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§3
WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU
W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych i podstawowych z całej Polski.
Konkurs przeprowadzany jest wyłącznie w dwóch kategoriach:
a) dla uczniów szkół podstawowych;
b) dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) zgłoszenie przez nauczyciela uczestnictwa w Konkursie zespołu uczniów – autorów filmiku za
pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Konkursu, o której mowa w § 1 ust. 5
w podanym tam terminie rejestracji Uczestników Konkursu,
b) przesłanie na adres poczty elektronicznej Organizatora konkursu podany w § 1 ust. 7 filmiku
spełniającego kryteria określone w Regulaminie wraz z kompletem dokumentów zawierających
nieodpłatne zgody na rozpowszechnienie wizerunku każdej z osób występujących w nagraniu na
potrzeby Konkursu oraz promocji Uniwersytetu Jagiellońskiego, oświadczenia o udzieleniu
Uniwersytetowi Jagiellońskiemu nieodpłatnej licencji na zamieszczenie filmiku w całości lub we
fragmentach w mediach społecznościowych wykorzystywanych przez Uniwersytet Jagielloński,
akceptacje obowiązku informacyjnego wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) dot. udziału w
Konkursie, w terminie podanym na stronie internetowej Konkursu, o której mowa w § 1 ust. 5 w
podanym tam terminie rejestracji Uczestników Konkursu,

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i kompletność danych podanych w
formularzu rejestracyjnym oraz dokumentach, o których mowa w ust. 3 b, jak i za poprawne działanie
pliku, w którym został zapisany filmik.
5. By wziąć udział w Konkursie przesłany filmik musi spełniać następujące warunki:
a) musi zachęcać do uczenia się chemii;
b) pokazywać chemię jako ciekawą i interesującą naukę;
c) być nie dłuższy niż 120 s;
d) może ale nie musi zawierać doświadczenia chemiczne, może być odgrywaną scenką/skeczem;
e) może być przygotowany w jednym kadrze albo też osoby w nim występujące mogą łączyć się ze
sobą poprzez aplikacje umożliwiające nagrywanie filmów z kilku lokalizacji.
4. Jedna szkoła może zgłosić więcej niż jeden zespół, w którego skład może wchodzić maksymalnie 35
osób.
5. Zespół może stanowić cała klasa lub międzyklasowa grupa uczniów, z zastrzeżeniem, że każdy zgłoszony
uczestnik musi pojawić się w filmie.
6. Każde zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest weryfikowane przez Komitet organizacyjny pod kątem
spełnienia kryteriów opisanych w niniejszym Regulaminie. Zgłoszenia niespełniające kryteriów nie biorą
udziału w Konkursie.
7. Filmiki zakwalifikowane przez Komitet do finału zostaną opublikowane na profilu Facebookowym
Wydziału Chemii UJ (@WydzialChemiiUJ ), profilu Facebookowym Ostatni Dzwonek Przed Maturą warsztaty maturalne Wydziału Chemii UJ (@OstatniDzwonekPrzedMaturaWarsztatyDlaMaturzystow)
oraz Instagramie @Ostatnidzownekprzedmatura.
8. Z chwilą, o której mowa w § 3 ust. 3 b) każdy z uczniów lub jego przedstawiciel ustawowy w przypadku
osób niepełnoletnich, udziela Organizatorowi bezpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie,
niewyłącznej licencji na umieszczenie filmiku na profilach społecznościowych, o których mowa w ust. 7,
a także jego wykorzystanie w celu promocji działalności Organizatora, co w szczególności obejmuje
następujące pola eksploatacji:
• utrwalanie i zwielokrotnianie filmiku oraz jego opracowań – wytwarzanie i zwielokrotnienie dowolną
techniką,
• częściowe lub całościowe modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie i adaptowanie filmiku,
• rozpowszechnianie filmiku w celach promocyjnych Organizatora, w szczególności publiczne
wystawienie, wyświetlenie, a przede wszystkim publiczne udostępnianie filmiku w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w szczególności za
pośrednictwem sieci Internet, Intranet oraz profilów społecznościowych, o których mowa w ust. 7, a
także w innych sieciach komputerowych, w tym zamieszczenie i modyfikacja filmików na stronach
internetowych, nadawanie filmików przy pomocy sieci multimedialnej i teleinformatycznej,
modyfikacje filmików umożliwiające stworzenie nawigacji po stronach internetowych, publiczne
udostępnianie na ogólnodostępnych wystawach lub ekspozycjach;
• swobodne używanie i korzystanie z filmiku oraz jego pojedynczych elementów w zakresie, promocji
Organizatora,
• tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych filmiku, w tym dalszych projektów/materiałów
opartych na filmiku lub jego poszczególnych elementach, w tym opracowanie odmiennych wersji
graficznych, kolorystycznych lub formatów wizualnych lub przestrzennych filmiku i korzystanie z tak
powstałych utworów zależnych w zakresie i na wszystkich polach eksploatacji określonych
w niniejszym paragrafie;
• reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach wielkoformatowych
oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy,
• modyfikowanie filmiku w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części.
9. Z chwilą opublikowania filmiku każdy z uczniów lub jego przedstawiciel ustawowy w przypadku osób
niepełnoletnich, wyraża nieodpłatną zgodę na rozpowszechnienie wizerunku osoby występującej w
nagraniu na potrzeby Konkursu oraz promocji Uniwersytetu Jagiellońskiego,
10. W terminie podanym w terminarzu opublikowanym na stronie internetowej Konkursu na profilu
Facebookowym Wydziału Chemii UJ (@WydzialChemiiUJ ), profilu Facebookowym Ostatni Dzwonek
Przed
Maturą
warsztaty
maturalne
Wydziału
Chemii
UJ
(@OstatniDzwonekPrzedMaturaWarsztatyDlaMaturzystow)
oraz
Instagramie
@Ostatnidzownekprzedmatura odbędzie się głosowanie na najlepszy filmik.

11. Każdy filmik może otrzymać trzy głosy od jednej osoby na każdym z profili, o których mowa w ust. 10.
12. Głosować mogą wszyscy użytkownicy profili Facebook oraz Instagram.
13. Aby zagłosować należy w przypadku profilu Facebookowego polubić post z filmikiem, na który chcemy
oddać
głos,
a
w
przypadku
Instagrama
polubić
post
oraz
oznaczyć
profil
@Ostatnidzownekprzedmatura.
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§4
ZWYCIĘZCY KONKURSU
Zwycięzcą każdej kategorii Konkursu zostanie zespół wybrany przez Komitet na podstawie ilości głosów
otrzymanych przez filmik.
Ogłoszenie zwycięzców Konkursu w każdej z kategorii nastąpi na profilach, o których mowa w § 3 ust.
7 w terminie podanym na stronie internetowej Konkursu.
Nagrodami dla zwycięzców Konkursu (zwycięskich zespołów) w obu kategoriach są nagrody w postaci
materiałów edukacyjnych o wartości około 1500 zł dla każdego zwycięskiego zespołu.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1426 z późn. zm.) wygrane w Konkursie są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.
W przypadku, gdy do Konkursu w danej kategorii zgłosi się mniej niż 3 drużyny, Organizator zastrzega
sobie możliwość rezygnacji z przeprowadzenia Konkursu.

§5
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych nauczycieli, uczniów, będących członkami zespołów i ich
przedstawicieli ustawowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,
reprezentowany przez Rektora UJ.
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój
nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25,
w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.
3. Podane dane osobowe przetwarzane będą:
a. w przypadku nauczycieli, uczniów, będących członkami zespołów i ich przedstawicieli ustawowych – w
celu organizacji, przeprowadzenia Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO- tj. w wykonaniu
uzasadnionego interesu Administratora polegającego na wyłonieniu zwycięzcy w organizowanym
Konkursie,
b. w zakresie wizerunku w celu zamieszczenie na stronach internetowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i
na profilach na portalach społecznościowych, na cele związane z promocją Uniwersytetu Jagiellońskiego,
w tym na potrzeby relacji z Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli udzielonej zgody.
4. Podanie przez nauczycieli, uczniów, będących członkami zespołów i ich przedstawicieli ustawowych
danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie. W zakresie w jakim
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody - przetwarzanie wizerunku - podanie danych jest
dobrowolne.
6. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. a powyżej nie będą udostępniane podmiotom
spoza organizacji Organizatora.
7. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. b powyżej mogą zostać zamieszczone na stronie
internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych Organizatora. Dane te będą także
udostępniane uprawnionym organom państwowym, w tym w szczególności w zakresie, w jakim organy
te są uprawnione do weryfikacji wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Organizatora jako
przyrzekającego nagrodę.
8. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane do państw trzecich, w zależności od miejsca
położenia serwerów obsługujących portale społecznościowe Facebook i Instagram oraz polityk
prywatności tych serwisów społecznościowych.
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Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. a powyżej będą przetwarzane do czasu
rozstrzygnięcia Konkursu i przekazania informacji o jego rozstrzygnięciu.
Nauczyciele, uczniowie, będący członkami zespołów i ich przedstawiciele ustawowi posiadają prawo do:
uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z
RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych
osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania
obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w
przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Uczestnik posiada
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na
przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: konkurs.chemia@uj.edu.pl, pocztą
tradycyjna na adres: Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków lub wycofać osobiście
stawiając się w Sekretariacie Wydziału Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków.
Dane osobowe Uczestników nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani
profilowania.
Nauczyciele, uczniowie, będący członkami zespołów i ich przedstawiciele ustawowi mają prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie ich
danych osobowych narusza przepisy RODO.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem
zachowania praw nabytych Uczestników Konkursu.
Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Konkursu http://dlaszkol.chemia.uj.edu.pl/.
Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Komitet.
Organizator może odwołać Konkurs ogłaszając o tym w ten sam sposób, w jaki ogłoszono o Konkursie.
We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o
prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Anna Durbas
2020-11-24

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie
Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, a także danych osobowych ucznia będącego członkiem zespołu
jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój nr 5.
Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25, w dniach od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.
3. Podane dane osobowe przetwarzane będą:
a. w przypadku nauczycieli, uczniów, będących członkami zespołów i ich przedstawicieli ustawowych – w celu
organizacji, przeprowadzenia Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO- tj. w wykonaniu uzasadnionego
interesu Administratora polegającego na wyłonieniu zwycięzcy w organizowanym Konkursie,
b. w zakresie wizerunku w celu zamieszczenie na stronach internetowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i na
profilach na portalach społecznościowych, na cele związane z promocją Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym
na potrzeby relacji z Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli udzielonej zgody.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, a także danych osobowych ucznia będącego członkiem zespołu jest
dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości udziału w Konkursie.
5. Z istoty celu przetwarzania wynika udostępnienie wizerunku zawartego w nadesłanym filmiku konkursowym na
stronie internetowej Konkursu http://dlaszkol.chemia.uj.edu.pl/, na profilu Facebookowym Wydziału Chemii UJ
(@WydzialChemiiUJ ), profilu Facebookowym Ostatni Dzwonek Przed Maturą - warsztaty maturalne Wydziału
Chemii
UJ
(@OstatniDzwonekPrzedMaturaWarsztatyDlaMaturzystow)
oraz
Instagramie
@Ostatnidzownekprzedmatura oraz w materiałach promocyjnych, a więc udostępnienie tej danej nieograniczonej
ilości osób.
6. Pani/Pana dane osobowe, a także danych osobowych ucznia będącego członkiem zespołu, o których mowa w pkt
3 a) będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia Konkursu i przekazania informacji o jego rozstrzygnięciu.
7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i
na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym w zakresie dotyczącym własnych danych osobowych oraz
danych osobowych ucznia będącego członkiem zespołu.
8. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan również
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można
przesłać e-mailem na adres: konkurs@chemia.uj.edu.pl, pocztą tradycyjna na adres: Wydział Chemii UJ, ul.
Gronostajowa 2, 30-387 Kraków lub wycofać osobiście stawiając się w Sekretariacie Wydziału Chemii UJ, ul.
Gronostajowa 2, 30-387 Kraków.
Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie zaprzestania korzystania z wizerunku
ucznia będącego członkiem zespołu oraz usunięcie filmiku z udziału w Konkursie.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych ucznia będącego członkiem zespołu narusza
przepisy Rozporządzenia Ogólnego.
Potwierdzam, że zapoznałam(-em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.
…………………………………………………………………
miejscowość, data, czytelny podpis
*niepotrzebne skreślić

Imię i nazwisko ucznia: ……………………..
Imię i nazwisko opiekuna prawnego: …………………………………
Adres: …………………………………………….
Kontakt:…………………………………………..
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych ucznia ………………….. w postaci
wizerunku, utrwalonego w związku z udziałem w filmiku zgłoszonym w Konkursie „Z Chemią za pan brat”
organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków (dalej jako:
„Konkurs”) w celu zamieszczenie na stronach internetowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i na profilach na portalach
społecznościowych, na cele związane z promocją Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym na potrzeby relacji z Konkursu
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.
Ponadto oświadczam, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego
1994r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie
korzystanie i rozpowszechnianie przez Uniwersytet Jagielloński mojego wizerunku/wizerunku ucznia utrwalonego
podczas udziału w filmiku, w zakresie maksymalnie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa, w celach i na
zasadach określonych w niniejszej zgodzie poprzez: utrwalanie, zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich technik,
korzystanie, wprowadzenie do obrotu, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, publiczne udostępnianie,
częściowe lub całościowe modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie i adaptowanie, a przede wszystkim publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w
szczególności za pośrednictwem sieci Internet, Intranet oraz profilów społecznościowych, na cele informacyjne,
promocyjne, dydaktyczne.
W związku z wykorzystaniem mojego wizerunku/wizerunku ucznia zrzekam się:
1) prawa kontroli i każdorazowego zatwierdzania wykorzystania mojego wizerunku/wizerunku ucznia, w tym
prawa zatwierdzania w stosunku do ostatecznej postaci materiałów Uniwersytetu Jagiellońskiego, w których
mój wizerunek/wizerunek ucznia zostanie wykorzystany;
2) prawa każdorazowego wskazywania mnie lub ucznia jako osoby uwidocznionej na materiałach Uniwersytetu
Jagiellońskiego, a w szczególności wskazywania mojego imienia i nazwiska/imienia i nazwiska ucznia;
Oświadczam również, że określone powyżej wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku ucznia nie narusza moich
dóbr osobistych/dóbr osobistych ucznia. Jest mi także wiadome, że z uwagi na sposób wykorzystania wizerunku (m.in.
publikacja na stronie internetowej) będzie on publicznie dostępny dla nieograniczonej liczby osób. Uniwersytet
Jagielloński ma prawo upoważnić inne podmioty do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszym
zezwoleniu.
........................................................................
Data i czytelny podpis

Imię i nazwisko ucznia: ……………………..
Imię i nazwisko opiekuna prawnego: …………………………………
Adres: …………………………………………….
Kontakt:…………………………………………..
OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU LICENCJI
Niniejszym oświadczam, że wraz z pozostałymi osobami występującymi w materiale filmowym uczeń
…………………….jest twórcą filmiku wykonanego na potrzeby Konkursu „Z Chemią za pan brat” organizowanego
przez Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków (zwanego dalej „Utworem”),
który stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Niniejszym udzielam Uniwersytetowi Jagiellońskiemu z siedzibą w Krakowie przy ulicy Gołębiej 24, 31-007
Kraków, NIP 6750002236, REGON: 000001270, niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie
licencji, na korzystanie z Utworu na następujących polach eksploatacji:
• utrwalanie i zwielokrotnianie filmiku oraz jego opracowań – wytwarzanie i zwielokrotnienie dowolną techniką,
• częściowe lub całościowe modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie i adaptowanie filmiku,
• rozpowszechnianie filmiku w celach promocyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w szczególności publiczne
wystawienie, wyświetlenie, a przede wszystkim publiczne udostępnianie filmiku w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w szczególności za pośrednictwem sieci
Internet, Intranet oraz profilu Facebookowym Wydziału Chemii UJ (@WydzialChemiiUJ ), profilu Facebookowym
Ostatni
Dzwonek
Przed
Maturą
warsztaty
maturalne
Wydziału
Chemii
UJ
(@OstatniDzwonekPrzedMaturaWarsztatyDlaMaturzystow) oraz Instagramie @Ostatnidzownekprzedmatura, a
także w innych sieciach komputerowych, w tym zamieszczenie i modyfikacja filmików na stronach internetowych,
nadawanie filmików przy pomocy sieci multimedialnej i teleinformatycznej, modyfikacje filmików umożliwiające
stworzenie nawigacji po stronach internetowych, publiczne udostępnianie na ogólnodostępnych wystawach lub
ekspozycjach;
• swobodne używanie i korzystanie z filmiku oraz jego pojedynczych elementów w zakresie, promocji Uniwersytetu
Jagiellońskiego,
• tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych filmiku, w tym dalszych projektów/materiałów opartych na
filmiku lub jego poszczególnych elementach, w tym opracowanie odmiennych wersji graficznych, kolorystycznych
lub formatów wizualnych lub przestrzennych filmiku i korzystanie z tak powstałych utworów zależnych w zakresie
i na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie;
• reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach wielkoformatowych oraz we
wszelkich innych formach promocji lub reklamy,

........................................................................
Data i czytelny podpis

