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Załqcznik nr 2.5 

do Regulaminu Naboru rozwiqzań w ramach "ARP Innovation Pitch" 

Oświadczam, że: 

1. 	 Zapoznałem/am się z Regulaminem Naboru rozwiązań w ramach "ARP Innovation Pitch" 

(dalej zwanym jako: "Regulamin") i akceptuję treść w nim zawartą. 

2. 	 Przekazane Organizatorowi oraz Partnerowi w ramach Naboru Rozwiązanie (w tym opis 

rozwiązania) nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw własności 

intelektualnej. 

3. 	 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w zakresie i w celu uczestnictwa wARP 

Innovation Pit-ch oraz dokumentacji ARP Innovation Pitch przez Organizatora i Partnera 

Naboru. 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż mam prawo do dostępu do treści moich danych, 

do ich poprawiania oraz, iż podanie danych jest dobrowolne. 

Wyrażam ponadto zgodę na udostępnienie przez Partnera Naboru moich danych osobowych 

w zakresie zebranym podczas ARP Innovation Pitch, Organizatorowi oraz Spółkom 

należącym do Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie (33-101), ul. 

Eugeniusza Kwiatkowskiego 8, KRS: 0000075450; REGON: 850002268; NIP: 873-000-68-29 w 

celu włączenia ich do zbioru danych osobowych Organizatora oraz do zbioru danych 

osobowych pozostałych Spółek należących do Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A., a także 

na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w 

celach innych niż uczestnictwo wARP Innovation Pitch oraz dokumentacji ARP Innovation 

Pitch, o których zostanę poinformowany przez Organizatora oraz Spółki należące do Grupy 

Kapitałowej Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie (33-101), ul. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego 8, KRS: 0000075450; REGON: 850002268; NIP: 873-000-68-29 zgodnie z 

art.25 ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4. 	 Wyrażam zgodę na korzystanie przez Organizatora oraz Partnera Naboru {na zasadzie 

nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji niewyłącznej] z opisu 

Rozwiązania, prezentacji Rozwiązania oraz prezentacji przedstawionej podczas Finału do 

celów przeprowadzenia Naboru, Finału ARP Innovation Pitch a także komunikacji medialnej 

dot. ARP Innovation Pitch, w tym w szczególności publikacji o wydarzeniu i o zgłoszeniach w 

prasie wewnętrznej i zewnętrznej. 

5. 	 Upoważniam Organizatora oraz Partnera Naboru do korzystania z opisu zgłoszenia 

wyłącznie w zakresie i celu przeprowadzenia procedury Naboru (do czasu jego zakończenia), 
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organizacji Forum ARP Innovation Pitch i Gali Finałowej na następujących polach 

eksploatacji: 

a) przechowywanie opisu Rozwiązania, prezentacji Rozwiązania oraz prezentacji 

przedstawionej podczas Forum i Gali Finałowej na dowolnych nośnikach danych, 

b) kopiowanie opisu Rozwiązania, prezentacji Rozwiązania oraz prezentacji przedstawionej 

podczas Forum i Gali Finałowej na dowolnych nośnikach w celu wykonania procedury 

konkursowej, 

c) 	 kopiowanie opisu Rozwiązanią prezentacji Rozwiązania oraz prezentacji przedstawionej 

podczas Forum i Gali FinałoweL w całości lub w części, na dowolnych nośnikach w celu 

publikacji informacji o wydarzeniu i o zgłoszeniach w prasie wewnętrznej i zewnętrznej, 

d) projekcji, wyświetlanie lub przekazywanie w innej, dowolnej formie nośnika do 

wiadomości członkom Kapituły opisu Rozwiązania, prezentacji Rozwiązania oraz 

prezentacji przedstawionej podczas Forum i Gali FinałoweL 

e) 	upoważniam Organizatora oraz Partnera do przechowywania bezterminowo opisu 

Rozwiązania, prezentacji Rozwiązania oraz prezentacji przedstawionej podczas Finału 

na dowolnym nośniku danych w siedzibie Organizatora i Partnera w celu dokumentacji 

Naboru po jego zakończeniu, 

f) 	 w przypadku zakwalifikowania zgłoszenia do Gali FinałoweL upoważniam Organizatora 

oraz Partnera Naboru do publikacji moich podstawowych danych identyfikacyjnych 

(nazwa/adres) wraz z tytułem zgłoszenia i w powiązaniu z informacją na Platformie 

Transferu Technologii administrowanej przez Partnera Naboru. 

6. 	 Upoważniam Organizatora lub Partnera do wykorzystania opisu Rozwiązania, prezentacji 

Rozwiązania oraz prezentacji przedstawionej podczas Finału i ich skrótów (do sporządzenia 

których upoważniam Organizatora lub Partnera), do celów medialnych i informacyjnych, w 

szczególności: publikacji informacji o wydarzeniu i o zgłoszeniach w prasie zewnętrznej i 

wewnętrzneL promowanie wydarzenia w związku z prowadzeniem Naboru, organizacją 

Forum ARP Innovation Pitch i Gali Finałowej. 

o.............. ...... ... .............. .ar.. i;in. .~~~o~}~oQ~,\, . }.~o ... ~~.:.~.~ł..... 
PODPIS/Y MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

(imię i nazwisko) 
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*PODPIS MUSZĄ ZŁOŻYĆ WSZYSTKIE OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA 

PRZEDSIĘBIORCY/ÓW ORAZ OSOBY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESPOŁU PREZENTUJĄCEO 

ROZWIĄZAN I E 
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