Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest m.in.
kompletne, prawidłowe wypełnienie i własnoręczne
podpisanie formularza zgłoszeniowego składającego
się z części obejmującej dane identyfikujące
Uczestnika oraz części oświadczeń.
Przesłanie nieprawidłowo wypełnionego, niepodpisanego
lub niekompletnego formularza zgłoszeniowego jest
równoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału
w Konkursie ElectroMobility Poland na miejskie auto
przyszłości.

Informacja:
1. Administratorem danych osobowych, podanych przez Panią/Pana w niniejszym
formularzu, jest spółka ElectroMobility Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496),
ul. Mysia 2.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu ElectroMobility
Poland SA na miejskie auto przyszłości, a także w celu prowadzenia działań
informacyjnych, reklamowych i promocyjnych dotyczących Konkursu.
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia,
uzupełnienia, sprostowania lub wniesienia żądania zaprzestania ich
przetwarzania (co będzie równoznaczne z wykluczeniem z Konkursu).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
5. Spółka ElectroMobility Poland S.A. nie potwierdza uczestnictwa w Konkursie, a także
nie udziela indywidualnych informacji na temat zasad uczestnictwa w Konkursie.
Wszelkie informacje na temat Konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu oraz
na stronie internetowej www.emobilitypoland.pl, w zakładce Konkurs.

www.emobilitypoland.pl

Formularz zgłoszeniowy
Konkurs Electromobility Poland
na miejskie auto przyszłości

I. Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna:

IMIĘ
imię / imiona

nazwisko

ulica

numer

miasto

kod pocztowy

ADRES

E- MAIL

TELEFON

Prowadzę działalność gospodarczą pod firmą

z siedzibą i adresem

REGON

NIP
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II. Uczestnik Konkursu – osoba prawna /
jednostka naukowa / konsorcjum:

nazwa (firma) i status prawny:

W IMIENIU
I NA RZECZ
KTÓREJ
DZIAŁA/JĄ

imię / imiona

nazwisko

stanowisko / funkcja

Akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy

pod nr KRS

REGON

NIP

E-MAIL
TELEFON
KONTAKTOWY:

miejscowość

data

czytelny podpis

* W zależności od statusu prawnego Uczestnika Konkursu należy wybrać odpowiednią opcję i wypełnić
I lub II część formularza

Konkurs EMP | 3

Oświadczenia:
W związku z uczestnictwem w Konkursie ElectroMobility Poland na miejskie
auto przyszłości, oświadczam, że:

1

Zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu ElectroMobility Poland na miejskie
auto przyszłości, w całości akceptuję jego postanowienia oraz zobowiązuję się do ich
przestrzegania. Ponadto oświadczam, że spełniam wszelkie wymagania o charakterze
podmiotowym i przedmiotowym, o których mowa w Regulaminie.

czytelny podpis

2

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym przez spółkę ElectroMobility Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496),
ul. Mysia 2, w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

czytelny podpis

3

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym przez spółkę ElectroMobility Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496),
ul. Mysia 2, w celu prowadzenia działań informacyjnych, reklamowych i promocyjnych
dotyczących Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

czytelny podpis

4

Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest spółka
ElectroMobility Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), ul. Mysia 2, a także o
dobrowolności zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, o przysługującym mi
prawie do wglądu w moje dane osobowe, do ich poprawiania, uzupełnienia, sprostowania
oraz wniesienia do administratora danych osobowych żądania zaprzestania ich przetwarzania,
co będzie równoznaczne z wykluczeniem mnie z Konkursu.

czytelny podpis
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5

W przypadku wyboru mojego Projektu do II etapu Konkursu zobowiązuję się do wzięcia
udziału w prekwalifikacjach, które odbędą się w okresie od czerwca do sierpnia 2017 r.,
obejmujących m.in. kontakt z mediami.

czytelny podpis

6

Wyrażam nieograniczoną terytorialnie i czasowo, nieodpłatną, zgodę na rozpowszechnianie
mojego wizerunku przez Organizatora oraz jego współpracowników, za pośrednictwem
dowolnego medium, w szczególności: Internetu, prasy i telewizji, na potrzeby działań
informacyjnych, promocyjnych i reklamowych dotyczących Konkursu.

czytelny podpis

7

Jestem twórcą Projektu i posiadam do niego wyłączne autorskie prawa majątkowe oraz
dysponuję wymaganymi prawami własności przemysłowej do Projektu, a nadto, że Projekt
nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich,
praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych tych osób. Ponadto oświadczam, że
jestem uprawniony do udzielenia Organizatorowi zgód i przeniesienia na Organizatora praw
do Projektu (w szczególności autorskich praw majątkowych i praw własności przemysłowej)
zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

czytelny podpis

8

Ponoszę wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności
autorskich praw majątkowych lub osobistych, w związku z przekazaniem Organizatorowi
Projektu.

czytelny podpis

9

Projekt stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, a z chwilą jego przekazania Organizatorowi Konkursu zezwalam
na wykonywanie praw zależnych do Projektu oraz udzielam mu nieodpłatnie, nieograniczonej
pod względem terytorialnym, czasowym i ilościowym, przenoszalnej licencji wyłącznej
do przedmiotowego Projektu, na polach eksploatacji wskazanych w § 8 ust. 2 Regulaminu.

czytelny podpis
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