Karta zgłoszenia
załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu „Mural na 100-lecie AGH”
DANE AUTORA PROJEKTU
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko współautora (-rów)
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………
Adres do korespondencji …………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………..
OŚWIADCZENIE
1. Ja, niżej podpisany(a)
1) oświadczam, że jestem autorem/współautorem projektu muralu zgłaszanego do konkursu
„Mural na 100-lecie AGH”, oraz że projekt ten nie narusza praw autorskich osób trzecich;
2) w wypadku podniesienia wobec AGH przez osobę trzecią ewentualnych roszczeń wynikających
z tytułu naruszenia jej praw autorskich do projektu lub jego części, w tym prawa własności,
autorskich praw osobistych i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych w związku
wykorzystaniem przez AGH nagrodzonego projektu, zobowiązuję się niezwłocznie wstąpić do
sprawy po stronie AGH i zwolnić ją z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub
prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z innymi kosztami;
3) wyrażam nieodpłatnie zgodę na publikowanie przez Organizatora zdjęć zgłoszonego projektu
w materiałach informacyjno-promocyjnych Organizatora, na stronie: www.agh.edu.pl
i www.100lat.agh.edu.pl, w mediach, w tym mediach społecznościowych AGH;
4) znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu „Mural na 100-lecie AGH”.
2. Przystępując do Konkursu oświadczam, że w wypadku zwycięstwa w Konkursie:
1) przeniosę na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do zgłoszonego projektu, w
tym praw zależnych, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich polach
eksploatacji;
5) akceptuję prawo Organizatora do dokonania w projekcie zmian;
6) w razie nieskorzystania z uprawnienia do samodzielnego wykonania muralu wyrażam zgodę na
zlecenie jego wykonania osobie trzeciej zgodnie ze zgłoszonym projektem.
3. Wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię
Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
w celu wzięcia udziału w Konkursie „Mural na 100-lecie AGH”, wyłonienia zwycięzcy, przyznania,
wydania oraz odbioru i rozliczenia nagrody, jak również w celach podatkowych. Jednocześnie
oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj.
przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi
przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o celu ich zbierania,
dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te nie będą
udostępniane innym podmiotom.

……………………………
data

………………………………………………………..
czytelny podpis autora projektu

1. ………………………

………………………………………………………..
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2. …………………………

………………………………………………………..

3. …………………………

………………………………………………………..

4. ………………………

………………………………………………………..

5. ………………………

………………………………………………………..

data

czytelne podpisy współautora/ów projektu
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