Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu BIHAPI

Oświadczenie członka zespołu

Tytuł projektu*…………………………………………………………………………………

Niniejsze oświadczenie składane jest wobec
Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-326), przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000010681, NIP: 526-02-50-995, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym
3.937.072.437 zł., zwana w dalszej części „OPL”, który jest Organizatorem Konkursu

OŚWIADCZENIE
1.

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki regulaminu konkursu BIHAPI, w brzmieniu
określonym na stronie www.bihapi.pl

2.

Administratorem danych osobowych jest OPL. Dane osobowe będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia konkursu BIHAPI zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.

3.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:
i. imienia i nazwiska *………………………………………………….
ii. adresu email …………………………………………………..........(proszę podać adres)
iii. telefon kontaktowy o numerze …..……………………………..…(proszę podać numer)
dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu BIHAPI. Zostałem poinformowany o
prawie dostępu do moich danych oraz możliwości poprawiania ich treści.

4.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez OPL w celach reklamowych,
promocyjnych i marketingowych związanych z konkursem BIHAPI.

5.

Zgoda wskazana w ust. 3 i 4 powyżej obejmuje takie formy publikacji jak:
1) publikację na stronie internetowej oraz w prasie drukowanej lub materiałach promocyjnych,
2) zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych OPL, a w szczególności
konkursu BIHAPI
i dotyczy fotografii przedstawiających moją osobę, udostępnionych przeze mnie OPL w formie
elektronicznej lub wykonanych w trakcie realizacji konkursu „BIHAPI”. Jednocześnie dopuszczam
możliwość przetwarzania mojego wizerunku poprzez kadrowanie i kompozycję.

6.

Wyrażam zgodę na opublikowanie opisów koncepcji Projektu i Prototypu na stronie
www.bihapi.pl.

7.

Wyrażam zgodę na uruchomienie Prototypu w celach demonstracyjnych w środowiskach
sieciowych OPL.

8.
9.

Wyrażam zgodę na udostępnienie Organizatorowi kodu źródłowego Prototypu (opcjonalne)**.
Wyrażam zgodę na opublikowanie kodu źródłowego Prototypu jako open source licencji
GPLv3 (opcjonalne)**.

……..…..............................................................
Data i czytelny podpis członka zespołu

* Dane prosimy wypełnić drukowanymi literami.
** W przypadku zgody zaznacz kwadrat

