………………………………………….……………….
(imię i nazwisko Aplikanta)

Kraków, dnia ………..…………. r.

………………………………………….……………….
(dokładny adres)
………………………………………….……………….
(seria i numer dowodu osobistego lub paszportu)

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany(a) w związku z udziałem w XXIII Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej dla
Aplikantów im. Aleksandra Głazka wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Krajową Szkołę Sądownictwa
i Prokuratury, w celach związanych z Turniejem, w szczególności podanie do publicznej wiadomości
w dowolnej formie i miejscu faktu mojego uczestnictwa w Turnieju (z podaniem: imienia i nazwiska, zajętego miejsca, opublikowaniem wizerunku itp).
Jednocześnie w związku z rejestrowaniem przez Instytut Ekspertyz Sądowych materiałów audiowizualnych i innych podczas finału XXIII Turnieju, dotyczących przeprowadzania czynności kryminalistycznoprocesowych wyrażam nieodwołalną zgodę na to, aby mój wizerunek i/lub głos oraz moja wypowiedź
wraz z imieniem i nazwiskiem – w całości, ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów, zostały wykorzystane w celach związanych z działalnością edukacyjną, zarówno przez Instytut Ekspertyz Sądowych, jak
i Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, której Instytut może udzielić licencji na korzystanie z tych
materiałów – w całości, ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów.
Zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku, głosu oraz wypowiedzi na następujących polach eksploatacji:
a/ utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek
systemie i na jakimkolwiek nośniku),
b/ zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na taśmie magnetycznej, cyfrowo
(w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku),
c/ wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
d/ włączania do baz danych i wszelkich zbiorów informacji lub materiałów,
e/ w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punktach powyższych – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym,
f/ w zakresie zależnych praw autorskich – zezwalanie na wykorzystanie zależnych praw autorskich na
wszystkich polach eksploatacji, o których mowa powyżej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Ekspertyz Sądowych
oraz Krajową Szkołę Sadownictwa i Prokuratury, w przypadku gdy IES udzieli KSSiP licencji na korzystanie z powyższych materiałów w celu przygotowania przekazów audiowizualnych.
W związku z regulacjami wynikającymi 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 „RODO”) oświadczam, iż otrzymałem(am) i zapoznałem(am)
się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana
Sehna w Krakowie.

……………………………………………………
(własnoręczny podpis składającego oświadczenie)

