OŚWIADCZENIE
My, niżej podpisani w związku z konkursem EUREKA! DGP – ODKRYWAMY
POLSKIE WYNALAZKI („Konkurs”), organizowanym przez INFOR PL SA z
siedzibą w Warszawie (01-042) ul. Okopowa 58/72, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział
XII Gospodarczy pod numerem KRS 0000225279, posiadająca numer NIP: 118 00 93 066,

I.

numer REGON: 011617580, o kapitale zakładowym w wysokości 4.700.000 zł (słownie:
cztery miliony siedemset tysięcy złotych) (opłaconym w całości) wydawcą „Dziennika

1.
2.
3.
4.

5.

Gazety Prawnej” („Organizator”), niniejszym oświadczamy, że:
zapoznaliśmy się z regulaminem Konkursu, który niniejszym akceptujemy;
wrażamy zgodę na udział w Konkursie;
wyrażamy zgodę na wykorzystanie danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska
w celach wskazanych w regulaminie Konkursu;
wyrażamy zgodę na nieodpłatne przetwarzanie, wykorzystanie i publikację naszego
wizerunku utrwalonego w związku z Konkursem, w szczególności podczas
przeprowadzonych wywiadów (o ile ich udzielimy w związku z Konkursem) w
formie fotografii lub nagrań, w celu ich publikacji lub rozpowszechniania, w
szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz na należących do Organizatora na
stronach internetowych: gazetaprawna.pl, forsal.pl, dziennik.pl, a także w prasie,
radiu, telewizji, w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych inne
niż wymienione powyżej oraz na inne potrzeby komercyjne Organizatora przez czas i
na terytorium nieograniczonym;
wyrażamy zgodę na wykorzystanie materiałów przekazanych Organizatorowi
Konkursu w związku z Konkursem w celu ich publikacji lub rozpowszechniania, w
szczególności w „Dzienniku Gazecie Prawnej” oraz na należących do niego stronach
internetowych, na następujących polach eksploatacji, przy czym udzielona licencja ma
charakter wyłączny oraz nieograniczony czasowo i terytorialnie:
a) utrwalanie bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym
drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, włączając w to także nośniki
elektroniczne, optyczne, magnetyczne, papier;
b) zwielokrotniania bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej
technice, w tym drukarskiej, cyfrowej, elektronicznej, na każdym nośniku,
wyłączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, papier, w
ramach systemu on-line;
c) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym w Internecie,
sieci wewnętrznych typu intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak
również przesyłania w ramach ww. sieci, w tym on-line;
d) rozpowszechniania, w tym wprowadzaniu ich do obrotu, w szczególności
drukiem, w postaci prasy, w publikacjach promocyjnych, w ramach produktów
elektronicznych, na nośnikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych,
elektronicznych;
e) nadawania za pomocą wizji (przewodowej albo bezprzewodowej) przez stacje
naziemne, jak i za pośrednictwem satelity;

f) wykorzystanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych;
g) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
h) modyfikowanie oraz ich pojedynczych fragmentów, w tym m.in. prawo do
korekty, dokonywania przeróbek, zamian, adaptacji, łączenia oraz ich fragmentów
z innymi dziełami

II.

W związku ze złożeniem niniejszego oświadczenia oraz udzielonymi w nim zgodami,
Organizator nie jest zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń, w tym pieniężnych,
na rzecz Uczelni (zdefiniowanej w regulaminie Konkursu) lub członka zespołu
badawczego.
imię i nazwisko
członka zespołu badawczego:

reprezentant Uczelni:

Data i czytelny podpis:

