Załącznik nr 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
X EDYCJA KONKURU NA KRÓTKI FILM
PROMUJĄCY OCHRONĘ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. DANE OSOBOWE I TELEADRESOWE
Imię i nazwisko uczestnika Konkursu: ……..……………………………………………………………..………...
Data urodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji:
………………………………………………..………..
ulica

………………….
kod pocztowy

……….…………..

..……………………

numer domu

numer mieszkania

………………………..……………………….
nazwa miejscowości

Telefon stacjonarny: ………………………………………….……………….
Telefon komórkowy: ………………………………………………………
e-mail: .…………………………………………………………………..…….

2. OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Konkursu na krótki film promujący
ochronę własności intelektualnej, organizowanego przez Urząd Patentowy RP i akceptuję
wszystkie warunki określone w tym regulaminie.
Oświadczam, że zgłoszony do Konkursu film jest moim osobistym dziełem i przysługują mi
w całości autorskie prawa majątkowe do tej pracy i nie jest ona obciążona autorskimi prawami
majątkowymi osób trzecich.
Oświadczam, że film zgłoszony do Konkursu nie narusza żadnych praw stron trzecich,
w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich.
Oświadczam, że film zgłoszony do Konkursu
z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami.

nie

zawiera

żadnych

treści

sprzecznych

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Urząd dla celów
niekomercyjnych zgłoszonego do Konkursu filmu, w szczególności do publicznego prezentowania
oraz używania w działalności informacyjno-promocyjnej Urzędu.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu moich danych
osobowych umieszczonych w dokumentacji zgłoszeniowej w zakresie prowadzenia i realizacji
Konkursu oraz celu określonego w art.1 ust 2 Regulaminu X edycji Konkursu na krótki film
promujący ochronę własności intelektualnej.
Wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska,
w związku z udziałem w Konkursie na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej
organizowanym przez Urząd Patentowy RP, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach
i informacjach o przedmiotowym Konkursie i jego wynikach.
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Oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania swoich danych osobowych oraz że
zostałam/łem poinformowana/y o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu lub skargi do organu
nadzorczego, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

………………………………
miejscowość i data

………………………………………..…
czytelny podpis Uczestnika

UWAGA: Formularz, należy wypełnić WYRAŹNIE i dostarczyć do Urzędu Patentowego RP, zgodnie
z regulaminem Konkursu dostępnym na stronie www.uprp.gov.pl. Wypełnienie formularza jest dobrowolne, ale
jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
1) Administrator
danych
osobowych:
Urząd
Patentowy
Rzeczypospolitej
Polskiej,
al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa.
2) Inspektor ochrony danych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP): iod@uprp.gov.pl, tel.
22 579 00 25.
3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO* w celu realizacji Konkursu
organizowanego przez UPRP oraz na podstawie art.6 ust.1 lit.c w celu wypełnienia obowiązku popularyzacji
wiedzy z obszaru ochrony własności przemysłowej, wynikającego z postanowień §2 ust.2 pkt 14a oraz §6
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczególnego zakresu działania Urzędu
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 8, poz. 59 z późn. zm.)..
4) Urząd będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych: imiona, nazwisko, stanowisko, stopień
lub tytuł, adres zamieszkania i miejsca pracy/placówki kulturalno-oświatowej, numer telefonu, adres poczty
e-mail, podpis.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Organizator, Jury, patroni i sponsorzy oraz pracownicy
Urzędu bezpośrednio zaangażowani w realizację Konkursu. Ponadto dane mogą zostać udostępnione
podmiotom świadczącym usługi na rzecz Urzędu w ramach zawartych stosownych umów (utrzymanie
i wsparcie systemów teleinformatycznych), organom podatkowym oraz pracownikom instytucji, w tym
wykonującym czynności kontrolne lub nadzorcze w ramach obowiązujących przepisów prawa.
6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trzech lat od terminu zakończenia Konkursu wskazanego
w regulaminie, a następnie klasyfikowane i przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
w UPRP.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do wzięcia udziału
w Konkursie.
10) Dane będą przetwarzane w sposób tradycyjny i elektroniczny.

………………………………
miejscowość i data

………………………………………..…
czytelny podpis Uczestnika

* RODO – Rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, ze sprostowaniem publikowanym w Dz. Urz. UE L 127
z dnia 23.05.2018).
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