
Załącznik nr 1  
do Regulaminu Konkursu na logo Obchodów 
80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej w 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU 
w Konkursie na logo  

Obchodów 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej 
w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 

 
Dane uczestnika Konkursu 
 
Wypełnia uczestnik konkursu będący osobą fizyczną 
 
Imię i nazwisko: 
 
............................................................................................................................................................ 
Adres do korespondencji: 
 
............................................................................................................................................................ 
 
Numer telefonu: ............................................ Adres e-mail: ............................................................ 
 
kod identyfikujący (6 znaków, zgodnie z regulaminem konkursu): ............................................ 
 
Wypełnia uczestnik konkursu będący osobą prawną 
 
Nazwa: 
 
............................................................................................................................................................ 
 
Siedziba: 
 
............................................................................................................................................................ 
 
Adres do korespondencji: 
 
............................................................................................................................................................ 
 
Nr KRSi:…………………………………………, NIP: ……………………………………..  
 
Numer telefonu: ............................................  
 
Adres e-mail: ............................................................ 
 
kod identyfikujący (6 znaków, zgodnie z regulaminem konkursu): ............................................ 
 



 
Zgłaszam do udziału w Konkursie na logo Obchodów 80. Rocznicy wybuchu II wojny 
światowej w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku organizowanym przez Muzeum II 
Wojny Światowej w Gdańsku:  

1. jeden projekt* 
2. dwa projekty* 

 
1. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia regulaminu konkursu.  
2. Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonego(nych) projektu(ów) logo i że nie 

narusza(ją) on(e) praw osób trzecich. 
 

3. Oświadczam, że jestem upoważniony do reprezentowania uczestnika konkursu (dotyczy tylko 
uczestnika konkursu będącego osobą prawną).   

4. Wyrażam zgodę na prezentowanie projektu logo w dokumentacji konkursowej na 
wszystkich polach eksploatacji.  

5. W przypadku otrzymania nagrody zobowiązuję się do zawarcia umowy przenoszącej 
nieodpłatnie na Organizatora konkursu całości autorskich praw majątkowych do projektu 
graficznego logo w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 - t.j.).  

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000  
– t.j.) przez Organizatora w celach związanych z realizacją konkursu. 

 
 
 
 

................................................................ 

 
 
 
 
................................................................ 

miejscowość i data podpis uczestnika 



*niepotrzebne skreślić 
 
 

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), Muzeum II Wojny Światowej w 
Gdańsku informuje, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że:  

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Pl. 
Bartoszewskiego 1, kod pocztowy 80-862 Gdańsk. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji 
umowy oraz przez czas niezbędny zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji akt i okres w jakim mogą być 
dochodzone roszczenia z przedmiotowej Umowy.  

Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak 
również w przypadkach wskazanych w RODO prawo ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do 
cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych.  

Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli zdaniem Wykonawcy, 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.  
Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych żadnym podmiotom trzecim, chyba że 

obowiązek ich przekazania będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.  
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@muzeum1939.pl 

                                                                    
i Do Karty Zgłoszenia osoba prawna zobowiązana jest dołączyć wyciąg z właściwego rejestru, ewentualnie inne 
dokumenty z których wynika umocowanie do reprezentacji tego podmiotu.  


