
 

Karta Zgłoszeniowa 

*Imię i nazwisko: 

PESEL: 

Telefon:  

Adres:  

e-mail: 

liczba zgłoszonych prac: 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu na projekt nagrody przestrzennej 

„STATUETKI PRZYJACIELA TRANSPORTU DROGOWEGO” przyznawanej jako wyróżnienie osób oraz 

instytucji zasłużonych dla branży transportu drogowego przez Zrzeszenie Międzynarodowych 

Przewoźników Drogowych w Polsce i zgadzam się na zawarte w nim postanowienia, w tym wyrażam 

zgodę na nieodpłatne opublikowanie oraz rozpowszechnianie zgłoszonego/ych projektu/ów  

w materiałach promocyjnych Organizatora konkursu, na stronach internetowych etc., prezentujących 

i promujących wyniki konkursu lub w celach marketingowych i autopromocyjnych Organizatora 

Konkursu, za pomocą dowolnej techniki. 

..……………………………………………… 

(czytelny podpis* i data) 

2. Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Zrzeszenie Międzynarodowych 

Przewoźników Drogowych w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Al. Jana Pawła II 78, kod  

00-175, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji  

i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000109043, NIP 522-000-21-10, REGON 007026497. Dane osobowe przetwarzane będą w celu 

przeprowadzenia Konkursu, w tym opublikowania w materiałach promocyjnych oraz na stronie 

internetowej Organizatora danych dotyczących zwycięzcy Konkursu i w tym celu będą upubliczniane. 

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne. 

 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla 

przeprowadzenia i organizacji konkursu oraz ogłoszenia werdyktu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). 

..……………………………………………… 

(czytelny podpis* i data) 

 



 

4. Oświadczam, że stworzony/e projekt/y jest/są efektem mojej samodzielnej twórczości oraz, że 

posiadam do powyższego/ych projektu/ów niczym nieograniczone majątkowe i osobiste prawa 

autorskie oraz, że stworzony/e przeze mnie projekt/y nie narusza/ją w żaden sposób praw osób 

trzecich. 

 

..……………………………………………… 

(czytelny podpis* i data) 

5. W przypadku zdobycia nagrody głównej  zobowiązuję się do przeniesienia na rzecz Organizatora 

autorskie prawa majątkowe do projektu statuetki w zakresie pól eksploatacji, wskazanych  

w Regulaminie i umowie, na podstawie której  prawa te przeniosę na Organizatora oraz w terminie  

i na warunkach w Regulaminie wskazanych, a także prawa własności egzemplarza pracy konkursowej, 

złożonej Organizatorowi, w tym nośnika, na którym praca została utrwalona. 

 

..……………………………………………… 

(czytelny podpis* i data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* w przypadku projektu, będącego dziełem kilku autorów, należy dodać kolejnych i uzupełnić 

odpowiednio dane każdego z nich, ponadto każdy autor składa swój czytelny podpis pod każdym 

oświadczeniem 


