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OŚWIADCZENIE 
 

Uczestnika konkursu 

 
Ja (my), niżej podpisany (podpisani), działający w imieniu i na rzecz:  
 
………………………………………..…………………………………………………………………………… 
 
………………………………………..……………………………………………………………………… 
 
………………………………………..…………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika konkursu i adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania albo imiona i nazwiska lub 
nazwy Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie i adresy ich siedzib lub miejsca zamieszkania) 

 
składając wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na: 

 
opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistyczn ej budynku Centrum STOS (Smart and 
Transdisciplinary knOwledge Services) wraz z rozwi ązaniami technologicznymi oraz gara żem 
podziemnym dla Centrum Informatycznego Trójmiejskie j Akademickiej Sieci Komputerowej, 
zlokalizowanego przy ul. Traugutta w Gda ńsku, 
 
oświadczam (o świadczamy), że: 
 
1) będą przysługiwały mi (nam) pełne autorskie prawa maj ątkowe do wykonanej pracy 

konkursowej i w przypadku nagrodzenia mojej (naszej ) pracy konkursowej zobowi ązuję 
(zobowi ązujemy) si ę do zawarcia umowy o nieodpłatne przeniesienie na Z amawiaj ącego 
autorskich prawa maj ątkowych na warunkach okre ślonych w Regulaminie konkursu; 

2) wyra żam (wyra żamy) zgod ę na wystawienie mojej (naszej) pracy konkursowej na  wystawie 
pokonkursowej zorganizowanej przez Zamawiaj ącego bez przyznania mi (nam)  
jakiegokolwiek wynagrodzenia z powy ższego tytułu; 

3) wyra żam (wyra żamy) zgod ę na publikacj ę mojej (naszej) pracy konkursowej w cało ści lub w 
części dowoln ą technik ą i w dowolnych mediach (w tym publikacji fotografii  tej pracy), w 
szczególno ści w Internecie, w gazecie wydawanej przez Politech nikę Gdańską i w innych 
materiałach w celach informacyjnych i promocyjnych z zachowaniem moich (naszych) 
autorskich praw osobistych przez okres 5 lat od ogł oszenia wyników konkursu bez 
przyznania mi (nam) jakiegokolwiek wynagrodzenia z powy ższego tytułu; 

4) wyra żam (wyra żamy) zgod ę na ujawnienie moich (naszych) danych osobowych tj.  
.......................................................................................................... do publicznej wiadomo ści    
w przypadku, gdy moja (nasza) praca konkursowa zost anie nagrodzona w konkursie; 

5) zgodnie z ustaw ą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. 
Nr 101, poz. 926 z 2002 roku, z pó źn. zm.), wyra żam (wyra żamy) zgod ę na przetwarzanie 
przez Politechnik ę Gdańską moich (naszych) danych osobowych dla potrzeb zwi ązanych z 
niniejszym konkursem oraz o świadczam (o świadczamy), i ż zostałem/am (zostali śmy) 
poinformowany/a (poinformowani) o prawie dost ępu do moich (naszych) danych 
osobowych oraz o prawie ich poprawiania; 

6) wyra żam (wyra żamy) zgod ę na rozpowszechnianie mojego wizerunku (naszych 
wizerunków), przedstawionych na fotografiach, filma ch, nagraniach, utrwalonego 
(utrwalonych) podczas wr ęczania nagród laureatom konkursu, w celu informacji  o 
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powy ższym wydarzeniu w newsletterach, wywieszonych na te renie Politechniki 
informacjach o Konkursie, wydawnictwach Politechnik i Gdańskiej, publikacjach 
prasowych, stronach internetowych i intranetowych     

 
 

 
 

…..…………………………                                                  ..........…….…...…………….........………… 
     miejscowość , data                                                                                   (czytelny podpis osoby/osób uprawnionych do 
                                                                                                                  reprezentowania  Uczestnika/Uczestników konkursu) 
 


