
Formularz Uczestnika 

Konkurs „Upominek od Akademii/ ASP Warszawa” 

Imię i Nazwisko:  

Adres:  

Pesel:  

Telefon:  

Email:  

Student/ Absolwent: 

(oznaczenie X) 

 

Rok ukończenia:  

Wydział:  

 

1. Oświadczam, że znam i akceptuję, bez zastrzeżeń i w całości, postanowienia Regulaminu 

konkursu na „Upominek od Akademii/ ASP Warszawa”. 

 

2. Oświadczam, że jestem autorem/współautorem Projektu zgłoszonego do konkursu „Upominek 

od Akademii/ ASP Warszawa”: 

a) przysługują mi/ wspólnie z …………………………………………………………………………..* autorskie 

prawa osobiste i majątkowe do Projektu i  nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone 

prawami osób trzecich oraz Projekt  nie narusza praw osób trzecich; 

b) do zgłaszanego Projektu nie zostały udzielone żadnej osobie ani innemu podmiotowi 

licencja wyłącznej ani niewyłącznej uprawniająca do korzystania z Projektu;  

c) posiadam wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie  

z Projektu 

 

3. Wyrażam zgodę Organizatorowi na wykorzystanie Projektu bez ograniczeń terytorialnych i 

czasowych w zakresie określonym w Konkursie na następujących polach eksploatacji:  

a) w zakresie rozpowszechniania Projektu publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadanie i reemitowanie, a także  publiczne udostępnienie Projektu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w 

tym w sieci teleinformatycznej 

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową 

c) wprowadzania do pamięci komputera w nieograniczonej liczbie kopii, 

d) wprowadzania do obrotu egzemplarza Projektu jak i wizerunku Projektu w formie 

utrwalonej a w szczególności Organizator może reprodukować dzieło w katalogach (w wersji 

drukowanej, jak i elektronicznej), ulotkach, opracowaniach dotyczących ekspozycji, na których 

będzie wystawiane; publikować w Internecie, w serwisach społecznościowych, itp. 

 



4. W przypadku niezgodności z prawdą ww. oświadczeń zgadzam się ponieść całkowitą i 

wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zobowiązuję się pokryć w całości 

ewentualną szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty z tym związane. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestniczenia konkursie 

„Upominek od Akademii” organizowanym przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, 

zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016 r). W zakresie, w jakim została 

udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do jej cofnięcia. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 

ul.  Krakowskie Przedmieście 5; 00-065 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych Akademii 

Sztuk Pięknych w Warszawie można się kontaktować na adres e-mail: iodo@asp.waw.pl. 

Celem przetwarzania danych osobowych jest uczestniczenie konkursie „Upominek od 

Akademii”. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane 

dotyczą tj.  art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). W zakresie, w jakim udzielona 

została zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do jej cofnięcia. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania 

danych osobowych przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie znajdują się w regulaminie 

konkursu oraz na stronie internetowej pod adresem: www.asp.waw.pl/dane-osobowe/.  

 

 

 

................................. ……………………………… 
Miejscowość i data Podpis 

 

 

*uzupełnić w przypadku zespołu Autorskiego 

mailto:iodo@asp.waw.pl
http://www.asp.waw.pl/dane-osobowe/

