
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Zapoznałem(am) się z treścią oraz akceptuję postanowienia Regulaminu 

Konkursu, 

2. Oświadczam, że przekazany Organizatorowi w ramach Konkursu Projekt (w tym 

opis Projektu) jest moim samodzielnym/zespołowym i oryginalnym dziełem oraz 

zapewniam Organizatora, że Projekt (w tym opis Projektu) nie narusza 

jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej, 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu przepisów 

ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie i celu uczestnictwa w Konkursie 

i przeprowadzenia procedury konkursowej przez Organizatora, 

4. Upoważniam Organizatora do korzystania z opisu Projektu wyłącznie w zakresie i 

celu przeprowadzenia procedury Konkursu (do czasu jej zakończenia) na 

następujących polach eksploatacji:  

(1)  przechowywanie opisu Projektu na dowolnych nośnikach danych,  

(2) kopiowanie opisu Projektu na dowolnych nośnikach w celu wykonania 
procedury konkursowej, 

(3) projekcja, wyświetlanie lub przekazywanie w innej, dowolnej formie nośnika 

do wiadomości członkom Jury Konkursu opisu Projektu, 

5. W przypadku zakwalifikowania Projektu do etapu finałowego Konkursu, 

dodatkowo upoważniam Organizatora do przechowywania bezterminowo 

Projektu (w tym opisu Projektu) na dowolnym nośniku danych u Organizatora w 

celu dokumentacji Konkursu po zakończeniu procedury konkursowej. 

6. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Univentum Labs sp. z o.o. z 

siedzibą w Gdańsku, ul. Bażyńskiego 1a, 80- Gdańsk  

7. Kontakt z Univentum Labs jest możliwy poprzez adres e-mail 

konkurs@univentum.pl, telefonicznie +48 58 523 20 47 lub pisemnie na adres 

Univentum Labs sp. z o.o., ul. Bażyńskiego 1a, 80-309, Gdańsk.  

8. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania przeprowadzenia 

Konkursu.  

9. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane zewnętrznym ekspertom 

zapewniającym wsparcie w ocenie zgłoszenia. 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu.  

11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.  

12. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.  

mailto:konkurs@univentum.pl


13. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Univentum Labs sp. z o.o. w celu 

umożliwienia uczestnictwa w konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie 
brak możliwości udziału w konkursie. 

 

 

 

       ........................................................ 

      Podpis Uczestnika/ członków zespołu, data  

 


