Załącznik nr F1
do Regulaminu konkursu na projekt wystroju elementów wnętrza Świątyni Opatrzności Bożej

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Ja niżej podpisany:
Nazwa podmiotu lub imię i nazwisko Uczestnika występującego samodzielnie albo

Postawić „X” we właściwej kratce:

pełnomocnika Uczestnika lub Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie
Osoba fizyczna

……………………………………………………………………………
Przedsiębiorca

…

występując samodzielnie / będąc pełnomocnikiem Uczestników wspólnie biorących udział
w konkursie (niepotrzebne skreślić)
niniejszym składam wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie Projektu
wystroju elementów wnętrza Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu, w tym z warunkami dotyczącymi
przeniesienia autorskich praw majątkowych i przyjmuję te warunki. Dla uniknięcia wątpliwości
oświadczam, iż:
1) udzielam Współorganizatorowi licencji na korzystanie z przekazanej pracy konkursowej niewyłącznej, bezpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, udzielonej na czas nieoznaczony od
momentu zatwierdzenia wyników konkursu, obejmującej pola eksploatacji wskazane w
Regulaminie konkursu,,
2) akceptuję określone w Regulaminie oraz załączniku F9 do Regulaminu warunki przeniesienia
autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej, w przypadku gdy zostanie ona
nagrodzona i jestem świadomy, że do przeniesienia autorskich praw majątkowych dojdzie
zgodnie z treścią art. 921 § 3 k.c., z chwilą wydania nagrody.
Oświadczam, że w składzie zespołu projektowego znajduje się co najmniej jedna osoba, która posiada
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, tj.:
L.p

Imię i nazwisko osoby posiadającej ww. uprawnienia

Nr uprawnień

.

Wspólnie biorąc udział w ww. Konkursie z Uczestnikami wskazanymi poniżej:
(Tabelę poniżej wypełnia Pełnomocnik w przypadku Uczestników wspólnie biorących udział
w konkursie)
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Lp.

Nazwa

podmiotu/imię

i

nazwisko

adres

Nr telefonu

Uczestnika

Proszę o kierowanie korespondencji na adres:
(Rubryki, w szczególności adres poczty elekt., proszę wypełnić wyraźnie, drukowanymi literami):
Nazwa podmiotu lub imię i nazwisko uczestnika występującego samodzielnie lub pełnomocnika:
…………………………………………………………………………………………………….
Adres:
………………………………………………..
Załączniki:

Nr

telefonu

i

adres

e-mail:

…………………………………………………..

1. Pełnomocnictwo wg wzoru z Załącznika Nr … (w przypadku Uczestników wspólnie biorących
udział w konkursie)
3. ………………………………………….
4. ………………………………………….
5. ………………………………………….
6. ………………………………………….

……………………………………………….
(podpis i data)

Administratorem danych osobowych jest Centrum Opatrzności Bożej – Wotum Narodu – Miejsce Kultu,
Pamięci Kultury, ul. Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa. Odbiorcą danych osobowych jest
Archidiecezja Warszawska. Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy
pod adresem: p.derewonko@centrumopatrznosci.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i ogłoszenia wyników, a w przypadku
Uczestników, którzy wygrają Konkurs, wypłaty nagród. Podstawa prawna przetwarzania: prawnie uzasadniony
interes realizowanych przez administratora tj. spełnienie przyrzeczenia publicznego wobec Uczestników
Konkursu. . Dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z Konkursem. Każdy ma prawo
żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych
jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Konkursie.
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