Załącznik nr 2
Oświadczenia
Oświadczam, że:
1.

Zapoznałem/am się z Regulaminem Giełdy pomysłów (dalej zwanym jako: „Konkursem”) i
akceptuję treść w nim zawartą i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wszelkie terminy pisane
wielką literą mają znaczenie nadane im Regulaminem.

2.

Przekazane Organizatorowi oraz Podmiotowi realizującemu w ramach konkursu 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 zakresie i w celu uczestnictwa w
Konkursie oraz jego dokumentacji przez Organizatora i Podmiot realizujący.

4.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oświadczam, że zostałem/-am
poinformowany/-a, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest Agencja Rozwoju Przemysłu
S.A. z siedzibą w Warszawie (00-400), przy ul. Nowy Świat 6/12.
II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych powołanym w Agencji rozwoju Przemysłu S.A. pod adresem e-mail: iod @arp.pl
lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
III. Zgodność przetwarzania z prawem. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu
uczestnictwa w Konkursie oraz prowadzenia dokumentacji przez Organizatora i Podmiot
realizujący na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

I.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej
celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas
niezbędny dla realizacji Konkursu, ale nie dłużej niż rok od jego ogłoszenia..

V. Wycofanie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na
przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w
powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu
prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania)
danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego od dnia
25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom

określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na
rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w Konkursie.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych,
o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i
Pani/Pana dane nie będą profilowane.
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5.

Upoważniam Organizatora oraz Podmiot realizujący do korzystania z opisu zgłoszenia złożonego
w ramach Konkursu wyłącznie w zakresie i celu przeprowadzenia Konkursu (do czasu jego
zakończenia) na następujących polach eksploatacji:
a) przechowywanie opisu Rozwiązania na dowolnych nośnikach danych,
b) kopiowanie opisu Rozwiązania na dowolnych nośnikach w celu wykonania procedury
konkursowej,
c) projekcji, wyświetlanie lub przekazywanie w innej, dowolnej formie nośnika do wiadomości
Zespołu Ekspertów opisu Rozwiązania,

PODPIS/Y
(imię i nazwisko)

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

*PODPIS MUSZĄ ZŁOŻYĆ WSZYSTKIE OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA
PRZEDSIĘBIORCY/ÓW ORAZ OSOBY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESPOŁU PREZENTUJĄCEGO
ROZWIĄZANIE
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