
ZAŁĄCZNIK NR 2. Oświadczenie członka zespołu biorącego udział w konkursie: 

KOLEJ NA POŁUDNIE 

studium architektoniczno-urbanistyczne kształtowania kolei pasażerskiej  

przyjaznej środowisku i mieszkańcom 

 

 

 Ja, niżej podpisana/podpisany: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….  

(imię i nazwisko) 

oświadczam, że:  

1) zapoznałem się z Regulaminem konkursu wraz ze wszystkimi załącznikami i w całości go akceptuję;  

2) przysługiwać mi będą jako współtwórcy prawa autorskie osobiste i majątkowe do zgłoszonej w 

konkursie pracy;  

3) w przypadku przyznania nagrody zespołowi projektowego, którego będę członkiem, zobowiązuję się 

do przeniesienia na Fundatora autorskich praw majątkowych do nagrodzonej pracy na polach 

eksploatacji określonych w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych wraz z prawem zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych na w/w polach 

eksploatacji oraz przeniesienia własności nośników, na których praca konkursowa została wykonana w 

drodze odrębnej umowy,  

4) wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych tj. imienia i nazwiska, roku i semestru 

studiów, katedry projektowej  

 

 ............................................................................................................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

(rok, semestr, katedra projektowa) 

 

do publicznej wiadomości w przypadku, gdy moja praca konkursowa zostanie nagrodzona w konkursie, 

5) wyrażam zgodę na prezentację mojego projektu na wystawie na terenie Politechniki Gdańskiej lub w 

miejscu wskazanym przez Inicjatora/Fundatora nagród, 

6) wyrażam zgodę na publikację przez Politechnikę Gdańską mojej pracy konkursowej w całości lub w 

części dowolną techniką i w dowolnych mediach (w tym publikacji fotografii tych prac), w szczególności 

w Internecie i w innych materiałach (np. raportach i sprawozdaniach) w celach informacyjnych i 

promocyjnych z zachowaniem autorskich praw osobistych przez okres 5 lat od ogłoszenia wyników 

konkursu,  

7) na podstawie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Gdańską oraz Zamawiającego/Fundatora 

konkursu moich danych osobowych dla potrzeb związanych z niniejszym konkursem, w tym w 

szczególności w celu wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania, wydawania, odbioru i 

rozliczania nagród,  

8) oraz oświadczam, iż zostałam/em poinformowany/a o prawie dostępu do moich danych osobowych 

oraz o prawie ich poprawiania.  

 

 

…..…………………………..........…….…...…………….........………........................................................... 

miejscowość, data (czytelny podpis uczestnika/uczestniczki konkursu) 


