Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu „Start-up na 5-tkę”
OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/KI / OPIEKUNA/KI ZESPOŁU KONKURSOWEGO

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………….……………………………………….(imię i nazwisko),
zamieszkały/a
w
……………………………………………………………………………………………………………..…………,
legitymujący/a
się
dowodem
osobistym
nr
………………………………………….,
PESEL:
………………………………………………………… oświadczam, że:
1. Jestem opiekunem/ką zespołu konkursowego, zgłoszonego do konkursu „Start-up na
5-tkę”, ze szkoły …………………………………………………………………………….…………………… (nazwa
szkoły) w ……………….……………………………….(miejscowość).
2. Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu „Start-up na 5-tkę”, realizowanego przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i akceptuję jego postanowienia.
3. Wyrażam zgodę na wyjazd w roli opiekuna/ki zespołu do Parku Naukowo-Technologicznego,
z terenu Polski Wschodniej w przypadku, gdy pomysł przedstawiony przez zespół konkursowy
zostanie wybrany do udziału w finałowej rywalizacji.
4. Oświadczam, że opisany w formularzu zgłoszeniowym pomysł na innowacyjny biznes jest
w pełni autorskim pomysłem, jest wolny od wszelkich obciążeń prawnych, tj. nie jest objęty
postępowaniem o zastrzeżeniu praw własności przemysłowej lub intelektualnej przez inny
podmiot/y lub osobę/y, rozumiane jako osoby trzecie, a co za tym idzie – opisany
w formularzu pomysł jest wolny od wszelkich roszczeń osób trzecich.
5. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i udostępnianie mojego wizerunku i/lub głosu przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (Organizatora) oraz PRownia – Sztuka Relacji Karolina
Koziejowska Anna Zakrzewska (Wykonawcę konkursu) na stronie internetowej akcji
edukacyjnej, fanpage na Facebooku oraz wykorzystanie w materiałach poprojektowych.
6. Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:
I.

dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu,

II.

dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem,
a w szczególności na liście uczestników konkursu zakwalifikowanych do etapu
finałowego odbywającego się w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym,

III.

mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, a także wniesienia
pisemnego umotywowania żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych
ze względu na szczególną sytuacje osoby, której danej są przetwarzane.

……..…………………………..
(miejscowość i data)

……………..…………………………..
(podpis składającego oświadczenie)

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu „Start-up na 5-tkę”
OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………….……………………………………….(imię i nazwisko),
zamieszkały/a
w
……………………………………………………………………………………………………………..…………,
legitymujący/a
się
dowodem
osobistym
nr
………………………………………….,
PESEL:
…………………………………………………………, nr telefonu kontaktowego …………………………………………………….
oświadczam, że:
7. Jestem opiekunem prawnym ucznia ………………………………………………………………………….(imię
i nazwisko ucznia), ur. .………………………………………….(data urodzenia) w ……………..………………
(miejsce urodzenia)………………………………………………………………., uczęszczającego do szkoły
…………………………………………………………………………………………………………………(nazwa szkoły)
w ……………….……………………………….(miejscowość).
8. Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu „Start-up na 5-tkę”, realizowanego przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i akceptuję jego postanowienia.
9. Wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie „Start-up na 5-tkę” oraz wyjazd dziecka do
Parku Naukowo-Technologicznego, z terenu Polski Wschodniej, w przypadku, gdy pomysł
przedstawiony przez zespół konkursowy mojego syna/córki/podopiecznego* zostanie
wybrany do udziału w finałowej rywalizacji.
10. Oświadczam, że opisany w formularzu zgłoszeniowym pomysł na innowacyjny biznes jest
w pełni autorskim pomysłem, jest wolny od wszelkich obciążeń prawnych, tj. nie jest objęty
postępowaniem o zastrzeżeniu praw własności przemysłowej lub intelektualnej przez inny
podmiot/y lub osobę/y, rozumiane jako osoby trzecie, a co za tym idzie – opisany
w formularzu pomysł jest wolny od wszelkich roszczeń osób trzecich.
11. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i udostępnianie wizerunku i/lub głosu mojego
syna/córki/podopiecznego* przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (Organizatora) oraz
PRownia – Sztuka Relacji Karolina Koziejowska Anna Zakrzewska (Wykonawcę konkursu)
na stronie internetowej akcji edukacyjnej, fanpage na Facebooku oraz wykorzystanie
w materiałach poprojektowych.
12. Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:
IV.

dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu,

V.

dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem,
a w szczególności na liście uczestników konkursu zakwalifikowanych do etapu
finałowego odbywającego się w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym,

VI.

mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, a także wniesienia
pisemnego umotywowania żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych
ze względu na szczególną sytuacje osoby, której danej są przetwarzane.

……..…………………………..
(miejscowość i data)
*niepotrzebne skreślić

……………..…………………………..
(podpis składającego oświadczenie)

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu „Start-up na 5-tkę”
OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZNIA
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………….………………………………………., zamieszkały/a
w ……………………………………………………………………………………………………………..…………, legitymujący/a się
dowodem osobistym nr …………………………………………., PESEL: …………………………………………………………
oświadczam, że:
13. Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu „Start-up na 5-tkę”, realizowanego przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i akceptuję jego postanowienia.
14. Wyrażam zgodę na udział w konkursie „Start-up na 5-tkę” oraz wyjazd do Parku NaukowoTechnologicznego, z terenu Polski Wschodniej, w przypadku, gdy pomysł przedstawiony
przez zespół konkursowy, którego jestem członkiem, zostanie wybrany do udziału w
finałowej rywalizacji.
15. Oświadczam, że opisany w formularzu zgłoszeniowym pomysł na innowacyjny biznes jest
w pełni autorskim pomysłem, jest wolny od wszelkich obciążeń prawnych, tj. nie jest objęty
postępowaniem o zastrzeżeniu praw własności przemysłowej lub intelektualnej przez inny
podmiot/y lub osobę/y, rozumiane jako osoby trzecie, a co za tym idzie – opisany
w formularzu pomysł jest wolny od wszelkich roszczeń osób trzecich.
16. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i udostępnianie mojego wizerunku i/lub głosu przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (Organizatora) oraz PRownia – Sztuka Relacji Karolina
Koziejowska Anna Zakrzewska (Wykonawcę konkursu) na stronie internetowej akcji
edukacyjnej, fanpage na Facebooku oraz wykorzystanie w materiałach poprojektowych.
17. Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:
VII.

dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu,

VIII.

dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem,
a w szczególności na liście uczestników konkursu zakwalifikowanych do etapu
finałowego odbywającego się w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym,

IX.

mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, a także wniesienia
pisemnego umotywowania żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych
ze względu na szczególną sytuacje osoby, której danej są przetwarzane.

……..…………………………..
(miejscowość i data)

……………..…………………………..
(podpis składającego oświadczenie)

