Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Oświadczenia

Oświadczam, że:
1.

Zapoznałem/am się z Regulaminu konkursu InNOWacje - #kolej2023 (dalej zwanym:
„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 Fundatorom 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 Fundatorów.

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:

I. 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, wyłonienia Finalistów i Laureatów i przyznania, wydania i odbioru
nagrody, a także dla celów promocyjnych oraz prowadzenia dokumentacji przez Organizatora
i Fundatorów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej
celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez okres
5 lat od końca roku kalendarzowego w którym odbył się Finał Konkursu, chyba że niezbędny
będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie
roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

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 do właściwego
ze względu na miejsce pobytu lub naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
organu nadzorczego.
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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 (rozumianego jako państwo znajdujące się poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu
RODO.

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.

5.

Wyrażam zgodę, na zasadzie nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji niewyłącznej, na
korzystanie przez Organizatorów oraz Fundatorów z opisu Rozwiązania, i prezentacji
Rozwiązania objętego Zgłoszeniem, do celów przeprowadzenia Konkursu oraz Finału Konkursu,
a także komunikacji medialnej dotyczącej Konkursu, w tym np. publikację informacji o wydarzeniu
i o zgłoszeniach w prasie, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a. przechowywanie opisu Rozwiązania i prezentacji Rozwiązania na dowolnych nośnikach
danych, w związku z przeprowadzanym Konkursem;
b. kopiowanie opisu Rozwiązania i prezentacji Rozwiązania oraz Elektronicznej Prezentacji
Rozwiązania na dowolnych nośnikach w celu wykonania procedury Konkursu,
przeprowadzenia finału Konkursu oraz komunikacji medialnej Konkursu;
c. projekcja, wyświetlanie lub przekazywanie w innej, dowolnej formie nośnika do wiadomości
członkom Kapituły Konkursu oraz uczestnikom Kongresu Kolejowego # kolej 2023 opisu
Rozwiązania i prezentacji Rozwiązania.

6.

Wyrażam zgodę, na korzystanie, w razie zakwalifikowania Zgłoszenia do Finału Konkursu, z
opisu Rozwiązania i prezentacji Rozwiązania przez Organizatora oraz Fundatorów [na zasadzie
nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji niewyłącznej] polegające na bezterminowym
ich przechowywaniu na dowolnym nośniku danych przez Organizatora i Fundatorów w celu
udokumentowania przebiegu Konkursu i Finału Konkursu, także po ich zakończeniu,

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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