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Załącznik nr 2 do Regulaminu – oświadczenie o autorstwie pracy 
konkursowej oraz udzieleniu licencji 
 

Poznań, dn. ..................................... 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany/a ____________________________________ oświadczam, że przedłożona 

praca konkursowa, w ramach udziału w konkursie, została sporządzona przez mnie 

samodzielnie oraz oświadczam, że przysługują mi do niej wyłączne prawa autorskie 

majątkowe i osobiste.  

 

Przedłożona praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. 

Niniejszym upoważniam Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu (61-719 Poznań), ul. gen. 

Tadeusza Kutrzeby 10, , NIP 7831121773, REGON 630705827, wpisaną do Rejestru Uczelni 

Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego pod numerem 90 ("Licencjobiorca") do korzystania z utworu w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. 

Dz. U.2017.880 z późn. zm.), w postaci pracy konkursowej (dalej zwanej Utworem).  

 

Oświadczam, że udzielam Licencjobiorcy niewyłącznego prawa do korzystania z Utworu 

(licencja) na czas nieokreślony, nie krótszy niż 20 lat i w tym okresie zobowiązuje się do 

niewypowiadania licencji oraz do niepodejmowania jakichkolwiek czynności faktycznych lub 

prawnych, których skutkiem będzie wygaśnięcie niniejszej licencji. 
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Licencja nie jest ograniczona terytorialnie. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie. 

Licencjobiorca uprawniony jest do korzystania z Utworu na wszystkich polach eksploatacji, o 

których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w celach 

komercyjnych, promocyjnych i marketingowych, a w szczególności poprzez utrwalenie, 

wytwarzanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do 

obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, użyczenie, najem, dzierżawa, udzielanie 

licencji na wykorzystanie, rozpowszechnianie utworu, publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym. 

 

Licencja obejmuje prawo do dokonywania opracowań, zmian, uzupełnień, adaptacji lub 

przeróbek, czy dalszych tłumaczeń Utworu. Licencjobiorca uprawniony jest do udzielania 

sublicencji. 

 

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

Czytelny podpis 
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Zał. nr 3 do Regulaminu – Zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Poznań, dn. ..................................... 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Collegium Da Vinci na 

potrzeby postępowania konkursowego oraz ewentualnego jego przyznania.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku przez Collegium Da Vinci we 

wszelkich materiałach promocyjnych, a w szczególności na profilu uczelni na platformie 

TikTok i Instagram. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez 

Collegium Da Vinci w celu przesyłania do mnie informacji handlowych, przedstawienia ofert 

oraz wysyłania newsletterów informacyjnych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dn. 

18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 

Wyrażam zgodę na używanie przez Collegium Da Vinci, telekomunikacyjnych  urządzeń 

końcowych (telefon, adres e-mail), dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
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Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, zwanego RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z 

przystąpieniem do szczepienia przeciwko COVID-19 jest Collegium Da Vinci z siedzibą przy 

ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań. 

Adres do korespondencji: ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, tel. +48 61 271 10 00, adres e-

mail: info@cdv.pl. 

2. Collegium Da Vinci wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym można się 

skontaktować w sytuacji każdej niejasności dotyczącej przetwarzania danych osobowych - 

adres kontaktowy e-mail: iod@cdv.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO, a w szczególności:  

a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą, wyraziła dobrowolną zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;  

b. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną 

jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy; 

c. art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.  

4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne lecz niezbędne do przystąpienia do 

Konkursu oraz ewentualnego jego przyznania i wypłaty. 
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5. Podstawą prawną utrwalania i wykorzystywania Pani/Pana wizerunku jest ustawa o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku. 

6. Wyrażenie zgody na utrwalanie i przetwarzanie Pani/Pana wizerunku jest świadome i 

dobrowolne. 

7. Przeniesienie praw do upublicznienia Pani/Pana wizerunku następuje w zakresie wszelkich 

pól eksploatacji w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, w szczególności na 

następujących polach eksploatacji: 

a. zwielokrotniania każdą techniką, na wszystkich znanych w chwili obecnej lub 

wynalezionych w przyszłości nośnikach dźwięku i obrazu; 

b. rozpowszechniania w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w tym również poprzez 

sieć Internet; 

c. publicznego i niepublicznego wykonania i odtworzenia w jakikolwiek sposób; 

d. publicznego i niepublicznego wystawienia w jakikolwiek sposób.  

8. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt 7 jest nieograniczone czasowo i terytorialnie, 

tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i terytoriów innych państw UE. Przeniesienie 

następuje na zasadzie wyłączności. 

9. Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunek będą udostępniane i upubliczniane we 

wszelkich materiałach promocyjnych, a w szczególności na profilu uczelni na platformie 

TikTok i Instagram. 

10. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w 

szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub 

podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych 

przepisów prawa. 
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11. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług 

zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, 

podmioty świadczący usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomoc 

Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń. 

12. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a. sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 

b. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia 

okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 

c. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 

RODO. 

13. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

14. Dane osobowe należące do Pani/Pana nie podlegają profilowaniu ani nie będą 

przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

15. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane a następnie 

zarchiwizowane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa. W sytuacji 

przetwarzania danych na podstawie dobrowolności zgody dane będą przetwarzane przez 

okres 5 lat lub do momentu złożenia wniosku o wycofanie zgody, złożenia sprzeciwu lub 

żądania usunięcia danych. 

16. Jeżeli Pani/Pan uważa, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa). 



 

 

Collegium Da Vinci 
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 
61-719 Poznań 
61 271 10 10 / info@cdv.pl  cdv.pl 

  

Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich 

poprawiania. 

__________________________________________ 

 


