
Załącznik nr 3  do Ogłoszenia o Konkursie „aranżacja kuchni wraz z przygotowaniem wizualizacji 3D”

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

Ja niżej podpisana/y:  

imię i nazwisko: 
…………………………………………………………………………………………………... 
adres zamieszkania: 
…………………………………………………………………………………………………... 
data urodzenia: 
…………………………………………………………………………………………………... 
telefon: 
…………………………………………………………………………………………………... 
e-mail: 
…………………………………………………………………………………………………... 

zgłaszam swój udział w Konkursie na aranżację kuchni wraz z przygotowaniem wizualizacji 3D 
organizowanym przez Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa,  
NIP: 526-10-60-392, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Ochoty pod pozycją nr 2. 

Wraz ze zgłoszeniem udziału w Konkursie, składam poniższe oświadczenia. 

OŚWIADCZENIE 

Zgłaszając udział w Konkursie oświadczam, iż: 

1. Zapoznałem się z Ogłoszeniem o Konkursie i akceptuję jego postanowienia. 
2. Projekt stworzyłem samodzielnie i jestem jego jedynym twórcą. Projekt nie był wcześniej publikowany 

oraz nie narusza praw osób trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej i 
praw autorskich. 

3. Udzielam Ośrodkowi Kultury Ochoty nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie oraz 
bezterminowej Licencji na wykorzystanie Projektu, na polach eksploatacji opisanych  
w pkt 4.  

4. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: 
a. opublikowanie Projektu w zbiorowych publikacjach Ośrodka Kultury Ochoty; 
b. opublikowanie Projektu w materiałach promocyjnych Ośrodka Kultury Ochoty; 
c. opublikowanie Projektu na stronie internetowej Ośrodka Kultury Ochoty (www.oko.com.pl); 
d. opublikowanie Projektu w internetowych portalach społecznościowych, na profilach oraz 

stronach prowadzonych lub zależnych Ośrodka Kultury Ochoty; 
e. wszelkie inne opublikowanie Projektu, w sposób, dający każdemu możliwość dostępu do 

niego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, poprzez stacje naziemne, satelity, sieci 
kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne (w tym sieci Internet),  
w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakimkolwiek formacie i technice, z lub bez możliwości 
zapisu 

5. Wyrażam zgodę na dokonanie w Projekcie koniecznych zmian, wynikających z wymagań przyłączy 
wodociągowych, energetycznych.  

            
     ____________________________________________ 
     czytelny podpis osoby zgłaszającej udział w Konkursie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury Ochoty, zgodnie z  
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych (DZ. U. 2016 r. poz. 922 z póź. zm.). Administratorem Danych 
Osobowych jest Dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty, z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 75 . Dane osobowe, poda-
wane w Zgłoszeniu do Konkursu, przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji Konkursu „OKOlica literacka 2017” pro-
wadzonego przez Ośrodek Kultury Ochoty.  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych 
oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępnianie podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji Konkursu „aranżacja kuchni wraz z przygo-
towaniem wizualizacji 3D” 

              _____________________________________ 
           czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 


