
Oświadczam, że informacje podane w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe i aktualne. 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych 

osobowych w celach związanych z realizacją konkursu „Technotalent 2017” przez 

organizatora i partnerów konkursu. 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na upublicznienie informacji o projekcie 

zakwalifikowanym do finału i autorze/ autorach tego projektu. 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o projekcie drogą 

elektroniczną na podane w formularzu konto e-mail. 

 

Oświadczam, iż zgłoszony projekt nie był i nie jest skomercjalizowany. 

 

Oświadczam, iż projekt jest moją własnością/ własnością zespołu oraz, że nie ma innych 

osób posiadających prawo do projektu. 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się oraz akceptuję Regulamin Konkursu. 

 

Oświadczam, że mam związek z regionem północno-wschodniej Polski. 

 

Oświadczam, iż udzielam Organizatorowi i Współorganizatorom licencji niewyłącznej na 

korzystanie z praw autorskich majątkowych* do utworów w postaci zgłoszonych na 

konkurs projektów w formie przewidzianego wymaganiami regulaminu filmu/prezentacji 

i opisu będących przedmiotem oceny Kapituły Konkursowej, w zakresie służącym w celu 

informacji i promocji Fundacji Technotalenty oraz Współorganizatorów na następujących 

polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, tworzenie kserokopii, 

fotografii, 

b) przechowywanie w bazie danych, 

c) wystawianie lub publiczna prezentację, w tym podczas seminariów i konferencji, 

d) wykorzystanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach 

audio- wizualnych i komputerowych, 

e) prawo do korzystania w całości lub części oraz jego łączenia z innymi dziełami, 

uaktualnianie, tłumaczenie na inne języki, zmianę barw, okładek, czcionki oraz 

wprowadzanie innych zmian o charakterze technicznym, 

f) publikacja w całości lub w części za pomocą druku, wizji lub fonii przewodowej, albo 

bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe 

i integralne nadawanie dzieła przez inną organizacje radiowa bądź telewizją, transmisję 

komputerową, 



g) wprowadzenie do pamięci komputera i rozpowszechnianie w sieciach informatycznych 

( w tym Internecie) w sposób umożliwiający dostęp za pośrednictwem tych sieci dowolnej 

liczbie osób, w dowolnym czasie, łącznie z utrwaleniem w pamięci RAM 

* Prawa autorskie do utworów powstałych w ramach Konkursu nadal przysługują ich 

autorowi z zastrzeżeniem, o którym mowa powyżej i w Regulaminie Konkursu. 

Organizator informuje, że przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu do treści swoich danych 

osobowych oraz ich poprawiania. 

 

Oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem 

poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawienia. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej przez 

Organizatora w celach marketingowych Organizatora i Współorganizatorów Konkursu 

w trakcie oraz po zakończeniu Konkursu Technotalent 2017. Zgoda dotyczy wysyłania 

maili i/lub kontaktu telefonicznego z informacją o kolejnych edycjach konkursu, 

szkoleniach, ofertach współpracy z firmami partnerskimi Fundacji Technotalenty oraz 

innych inicjatyw organizowanych przez Fundację Technotalenty oraz jej firm partnerskich. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej przez 

Organizatora w celach realizacji zadań statutowych Fundacji Technotalenty. Dane zostaną 

zamieszczone w bazie uczestników Technotalent, która będzie udostępniona partnerom 

Fundacji Technotalenty na podstawie podpisanej umowy partnerskiej po zakończeniu 

Konkursu Technotalent 2017. 

 

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Technotalenty, z siedzibą 

przy ul. Adama Mickiewicza 95 F, 15- 257 Białystok, KRS: 0000497938, NIP: 

9662091495, 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 
CELACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ KONKURSU „TECHNOTALENT 2017" 

PRZEZ ORGANIZATORA I PARTNERÓW KONKURSU 

CELACH MARKETINGOWYCH ORGANIZATORA I WSPÓŁORGANIZATORÓW 

KONKURSU 

CELACH REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH FUNDACJI TECHNOTALENTY 

• dane mogą zostać udostępnione partnerom Fundacji Technotalenty zgodnie z jej 

statutem 

• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

• podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

 

 

……………………………………    …………………………………… 

Miejscowość, data     Imię i nazwisko członka zespołu 


