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Załącznik nr 2 do 

Regulaminu Konkursu Kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” na 

najlepsze prace naukowe o tematyce związanej z samorządem zawodowym 
radców prawnych lub wykonywaniem zawodu radcy prawnego 

 

OŚWIADCZENIE 

O UDZIELENIU ZEZWOLENIA NA UTRWALENIE ORAZ WYKORZYSTYWANIE 

WIZERUNKU DLA CELÓW KONKURSU KWARTALNIKA „RADCA PRAWNY. ZESZYTY 

NAUKOWE” NA NAJLEPSZE PRACE NAUKOWE O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z 

SAMORZĄDEM ZAWODOWYM RADCÓW PRAWNYCH LUB WYKONYWANIEM ZAWODU 

RADCY PRAWNEGO 

 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że udzielam / nie udzielam (niewłaściwe skreślić) zezwolenia na 

utrwalenie oraz rozpowszechnianie przez Krajową Izbę Radców Prawnych w Warszawie (dalej „KIRP”) 

mojego wizerunku jako Uczestnika Konkursu Kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” na najlepsze 

prace naukowe o tematyce związanej z samorządem zawodowym radców prawnych lub wykonywaniem 

zawodu radcy prawnego, w formie materiałów audiowizualnych lub wizualnych oraz na rozpowszechnianie 

tych materiałów przez KIRP, w tym na: 

1) rozpowszechnianie w sieci internetowej – na dowolnych stronach, portalach, forach, blogach,  

w serwisach internetowych, w tym także serwisach społecznościowych typu YouTube.com, 

Vimeo.com, Facebook.com, Twitter.com itp., 

2) zwielokrotnianie dowolną techniką na dowolnych nośnikach audiowizualnych, audialnych lub 

wizualnych, w szczególności dyskach komputerów, nośnikach informatycznych typu CD, DVD, 

VCD, pendrive, na wydrukach, plakatach, ulotkach, banerach, bilbordach, w katalogach, 

czasopismach, publikacjach itp., 

3) emitowanie w radio i telewizji. 

Niniejsze zezwolenie obejmuje korzystanie z wizerunku ww. osób we wszystkich materiałach 

audiowizualnych i wizualnych, w szczególności w materiałach promocyjnych, informacyjnych, 

publicystycznych, literackich i szkoleniowych, wyłącznie w związku z Konkursem. KIRP ma prawo do 

wykorzystywania powyższych materiałów w całości lub dowolnie wybranych części tych materiałów, a także 

w połączeniu z innymi materiałami. 

Zezwolenie jest nieograniczone terytorialnie i czasowo. Zezwolenie jest udzielone nieodpłatnie. 

 

………………………     …………………………………………………….. 

Miejscowość, dnia      imię i nazwisko Uczestnika (czytelny podpis) 

 

Administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji  

i przeprowadzenia Konkursu, w tym w celach związanych z rozpowszechnianiem materiałów audiowizualnych lub wizualnych w ramach Konkursu 

„Najlepsza praca naukowa poświęcona samorządowi radców prawnych oraz deontologii zawodowej”. Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych 

znajduje się w Regulaminie Konkursu. 


