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Załącznik nr 14 

do Regulaminu konkursu 

 
 
 

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 pracę konkursową w konkursie na: 

 
opracowanie koncepcji krajobrazowej i funkcjonalno-przestrzennej rozwoju Kampusu 
Politechniki Gdańskiej wraz z terenami przyległymi, 
 
oświadczam (oświadczamy), że: 
 

1) zapoznałem (zapoznaliśmy) się z Regulaminem konkursu, wraz ze wszystkimi załącznikami 
i w całości go akceptuję (akceptujemy); 
 

2) przysługują mi (nam) pełne autorskie prawa majątkowe do złożonej pracy konkursowej i w 
przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia mojej (naszej) pracy konkursowej zobowiązuję 
(zobowiązujemy) się do zawarcia umowy o nieodpłatne przeniesienie na Politechnikę 
Gdańską autorskich praw majątkowych do projektu koncepcji krajobrazowej i 
funkcjonalno-przestrzennej rozwoju Kampusu Politechniki Gdańskiej wraz z terenami 
przyległymi, na warunkach określonych w Załączniku nr 16 do Regulaminu konkursu - 
Umowie o przeniesienie autorskich praw majątkowych;

1)
 

 

3) nie jestem (nie jesteśmy) twórcą złożonej pracy konkursowej w rozumieniu przepisów 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, twórcą (twórcami) przedmiotowej pracy 
konkursowej jest (są): …..………………………….……………………………………..……………… 
…………….………………………………………………………………….…………………….………… ; 
w razie nagrodzenia lub wyróżnienia złożonej pracy zobowiązuję się (zobowiązujemy się) 
do udokumentowania nabycia od w/w osoby (osób) autorskich praw majątkowych do 
nagrodzonej lub wyróżnionej pracy wraz z prawem zezwalania na wykonywanie autorskich 
praw zależnych oraz uzyskania odpowiednich oświadczeń w zakresie umożliwiającym mi 
(nam) zawarcie z Politechniką Gdańską umowy o przeniesienie na Politechnikę Gdańską 
autorskich praw majątkowych do projektu koncepcji krajobrazowej i funkcjonalno-
przestrzennej rozwoju Kampusu Politechniki Gdańskiej wraz z terenami przyległymi, na 
warunkach określonych w Załączniku nr 16 do Regulaminu konkursu;

1) 

 

4) wyrażam (wyrażamy) zgodę na wystawienie mojej (naszej) pracy konkursowej na wystawie 
pokonkursowej zorganizowanej przez Zamawiającego bez przyznania mi (nam) 
jakiegokolwiek wynagrodzenia z powyższego tytułu; 
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5) wyrażam (wyrażamy) zgodę na ujawnienie moich (naszych) danych osobowych tj. 

................................................................................................ do publicznej wiadomości w 
przypadku, gdy moja (nasza) praca konkursowa zostanie nagrodzona lub wyróżniona w 
konkursie; 

 

6) wyrażam (wyrażamy) zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Gdańską moich (naszych) 
danych osobowych dla potrzeb związanych z niniejszym konkursem oraz oświadczam 
(oświadczamy), iż zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 17 do 
Regulaminu konkursu. 
 

7) wypełniłem (wypełniliśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO

2)
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem (pozyskaliśmy) w celu uczestniczenia w niniejszym konkursie organizowanym 
przez Politechnikę Gdańską.

3) 

 

 
1)
 niepotrzebne skreślić 

 
2) 

rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

 

3) 
W przypadku gdy Uczestnik konkursu nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia Uczestnik nie składa (zalecane usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


