
Karta zgłoszenia w konkursie

„MŁODY PRZEDSIĘBIORCA”

Imię i nazwisko

Dokładny adres

Wiek

Szkoła

Telefon kontaktowy

E-mail

Numer identyfikacyjny pracy

(Wypełnia organizator)

Autorskie prawa majątkowe do pracy przenosi je na IGPW Piła – Inicjatora konkursu w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego 

rozpowszechnienia oraz dokonywania jej opracowania w stopniu, jaki Inicjator uzna za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń 

Konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania prac do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jej publikacji. 

Autorskie prawa majątkowe zostaną przez uczestnika konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Inicjatora bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie 

wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych oraz we wszystkich materiałach 

promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu; Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

i udostępnianie danych osobowych.

data i podpis

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisana(y) oświadczam iż, przedłożona praca konkursowa została 

wykonana samodzielnie przeze mnie, nie narusza praw autorskich, interesów 

prawnych i materialnych innych osób.

data i podpis

Dane kontaktowe:
Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski,
ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła,
tel. 67 212 30 59,
biuro@izba.pila.pl
www.igpw.pila.pl



5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia konkursu Młody 

Przedsiębiorca - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27  

kwietnia 2016 r. 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji i 

przeprowadzenia konkursu Młody Przedsiębiorca

Część informacyjna

Klauzula Zgody

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski ul. Dąbrowskiego 

8, 64-920 Piła,

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przeprowadzenia konkursu oraz przez okres 1 roku 

od zakończenia konkursu

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie członkowie Izby Gospodarczej Północnej 

Wielkopolski, Urząd Miasta Piły, firma informatyczna w celu obsługi informatycznej Administratora i podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest 

dobrowolne.

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

data i podpis

ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła,
Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski,
Dane kontaktowe:

biuro@izba.pila.pl
tel. 67 212 30 59,

www.igpw.pila.pl
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