LAMPA SYSTEMOWA DO WNĘTRZ MIESZKALNYCH
KARTA UCZESTNICTWA
Osoba zgłaszająca uczestnictwo w konkursie (autor lub reprezentant zespołu)
Imię i nazwisko:
Podpis

Nazwa uczelni/pracowni

Adres dla dalszej korespondencji

e-mail:

tel./fax:

Zespół (prosimy podać dane dotyczące wszystkich współautorów – członków zespołu)
Imię i nazwisko
adres
Podpis

Dane identyfikujące wyrób
6 – cyfrowe godło:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby na postępowania konkursowego w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu
Konkursu, jak również w celu przesyłania mi materiałów reklamowych i informacji przez Organizatora i Sponsorów Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.
1000)
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu, który akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień. Świadomy(a) odpowiedzialności
karnej wynikającej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062, z późn. zm.), a
także odpowiedzialności cywilnoprawnej oświadczam, że jestem twórcą Pracy konkursowej nadesłanej na Konkurs, a także że Praca konkursowa została wykonana
przeze mnie osobiście, nie stanowi opracowania cudzego dzieła i przysługują mi do niej pełne prawa majątkowe wraz z prawem zezwalania na wykonywanie
zależnego prawa autorskiego. Jednocześnie oświadczam, że praca konkursowa nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych osób oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. W przypadku takiego naruszenia, w stosunku do osób trzecich będę ponosić
odpowiedzialność wyłączną.
Wyrażam zgodę na: prezentację zgłoszonej pracy konkursowej na wystawie pokonkursowej, możliwość reprodukcji pracy konkursowej i publikacji w wydawnictwach
pokonkursowych, prezentację pracy konkursowej oraz podania imion i nazwisk osób wskazanych jako autorzy i współautorzy prac konkursowych do publicznej
wiadomości na stronach internetowych Organizatorów i Współorganizatorów (m.in www.pzpo.pl iwww.lighfair.pl )
ADMINISTRATOREM Państwa danych osobowych jest Agencja SOMA Spółka Jawna, Marek Orłowski, Kamilla Walicka z siedzibą w Warszawie 02-796, ul.
Bronikowskiego 1. W każdej chwili mają Państwo prawo do wglądu, edycji, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych i przypisanych do nich danych profilowych.

Data __________________ Podpis ___________________________________
Podpisanie niniejszej karty jest równoznaczne z przyjęciem warunków zawartych w regulaminie konkursu.

