Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
„ALLPLAN – od koncepcji do realizacji”

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

1. W związku z udziałem w konkursie „ALLPLAN – od koncepcji do realizacji” oświadczam, że
wyrażam zgodę na:
a. Przetwarzanie moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu udziału w konkursie przez
Organizatora Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Oświadczam, że zostałem poinformowany przez Organizatora konkursu, że podane
przeze mnie dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na
podstawie wyrażonej przeze mnie niniejszym dobrowolnie zgody, wyłącznie w związku z
wykonaniem postanowień Regulaminu konkursu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów
reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach oraz badań ankietowych
organizowanych przez Organizatora Konkursu. Zostałem poinformowany o przysługującym mi
prawie wglądu do swoich danych oraz żądania ich poprawiania lub usunięcia. Wiem, że
administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu firma TMSYS Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie, ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków.
b. Przesyłanie na podany przeze mnie w zgłoszeniu adres e-mail , adres, nr telefonu materiałów
reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach oraz badań ankietowych
organizowanych przez Organizatora Konkursu.
c. Publikację pracy konkursowej dla celów komunikacyjnych związanych z konkursem (publikacja
na stronie internetowej konkursu oraz na stronach partnerów konkursu, publikacja pracy, wraz z
nazwą autora i nazwą obiektu w Galerii konkursowej i aplikacji do głosowania, publikacja w
materiałach drukowanych takich jak ulotki, katalogi, foldery oraz wydawnictwa prasowe skierowane
do architektów – np. relacje z wyników konkursu; a także działań informacyjno – marketingowych
przez firmę TMSYS Sp. z o. o. takich jak informacje prasowe, publikacja w folderach, ulotkach i
katalogach firmowych, publikacja na stronach internetowych itp.; powyższa zgoda nie jest
ograniczona czasowo.
2. Jako osoba zgłaszająca projekt do konkursu oświadczam, że:
a) jestem jedynym autorem projektu
b) niżej wymienione osoby są współautorami projektu i są to wszyscy autorzy tego projektu:
Lp

Imię i Nazwisko

Adres

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Nazwa firmy

1
2
3
4
5
3. Oświadczam, że pracownia której jestem pracownikiem i w której projekt został stworzony
zgadza się na zgłoszenie projektu do konkursu.

4. Uzyskałem zgodę podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie do złożonej pracy na jej
złożenie w konkursie „ALLPLAN – od koncepcji do realizacji” na zasadach opisanych w
Regulaminie.
5. Oświadczam, że projekt nie narusza żadnych praw bądź dóbr osobistych osób trzecich, a także
przepisów prawa.
6. Oświadczam, że przysługują mi/nam wyłączne prawa autorskie do zgłoszonych na konkurs
prac, że uzyskałem/uzyskaliśmy zgodę podmiotu, której prawa autorskie przysługują (pracownia
projektowa, inwestor na którego zlecenie projekt jest przygotowany).

Data i miejsce
Podpis

Oświadczenie należy
1. wydrukować
2. odpowiednio wypełnić i podpisać
3. zeskanować (sfotografować) i przesłać na adres mailowy info@allbim.pl

