
Załącznik nr 1 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRACY KONKURSOWEJ 

 
VIII EDYCJA KONKURSU NA INFORMACJĘ MEDIALNĄ O TEMATYCE OCHRONY 

WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, W TYM PRZEMYSŁOWEJ 

 

 
Instrukcja 
 

Formularz należy wypełniać w wersji elektronicznej, zachowując oryginalne ustawienia 

i formatowanie dokumentu. Po wydrukowaniu formularza należy złożyć na nim odręczny 

podpis, bez którego będzie on nieważny.  

Formularz należy przesłać w terminie podanym przez organizatora (decyduje data 

wpływu) na adres: 

 

Urząd Patentowy RP 

al. Niepodległości 188/192 

00-950 Warszawa 
  

z dopiskiem na kopercie „Konkurs na informację medialną”. 

 

 

Dodatkowe informacje nt. konkursu: 

1. e-mail ogólny: konkurs@uprp.gov.pl 
 

2. Rzecznik Prasowy Urzędu Patentowego RP 

Adam Taukert 
tel. +48 22 579 00 50 

faks +48 22 579 04 37 

e-mail: ataukert@uprp.gov.pl 

 

 

mailto:konkurs@uprp.gov.pl


2 

 

 

Nr zgłoszenia pracy 

konkursowej 

 

 

wypełnia UPRP 

Data wpływu 

 

 

wypełnia UPRP 

 

 

1. Dane autora/ów1 pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu na informację 

medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej: 

 

Imię i nazwisko  

Adres do korespondencji:  

Ulica i nr lokalu  

Kod pocztowy i miasto  

Województwo  

Telefon stacjonarny 

lub komórkowy 
 

Faks   

E-mail  

Nazwa i adres redakcji, która 

opublikowała/wyemitowała pracę 

konkursową 

 

 

 

 

 

 

                                                
1  W przypadku zespołowej pracy konkursowej, wymagane jest podanie danych wszystkich jej autorów. 
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2. Informacje nt. pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu na informację 

medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej:2 

 

Tytuł   

Data publikacji/ emisji3   

Miejsce publikacji/ emisji4 

 

 

 

Streszczenie pracy konkursowej (około 200 słów) zawierające m.in. cel pracy, 

uzasadnienie wyboru tematu, źródła i powody inspiracji tematem opisanym w pracy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2  Wymagane wypełnienie wszystkich pól. 
3   W przypadku artykułów prasowych: data publikacji, w przypadku materiałów radiowych i telewizyjnych:  
   data emisji. 
4  W przypadku artykułów prasowych: tytuł, numer pisma, w przypadku materiałów radiowych  
   i telewizyjnych: nazwa stacji, nazwa audycji, w przypadku artykułów internetowych: tytuł, adres portalu/  
   wortalu, sekcja/ dział i URL strony, na której ukazała się publikacja, w przypadku blogów: adres  
   internetowy blogu. 
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3. Oświadczenia autora/ów5 pracy zgłoszonej do Konkursu na informację  

Medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej 

 

      Oświadczam, że informacje podane wyżej w niniejszym formularzu są zgodne  

      ze stanem faktycznym. 

Zapoznałem/ zapoznałam6 się z treścią regulaminu i akceptuję jego postanowienia. 

Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam6 się z regulaminem Konkursu na informację 

medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej, 

organizowanego przez Urząd Patentowy RP i akceptuję wszystkie warunki określone 
w tym regulaminie. 

Oświadczam, że jestem autorem/ jesteśmy autorami6 niniejszej pracy zgłoszonej do 

konkursu na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym 
przemysłowej i przysługują mi/ nam6 do niej osobiste prawa autorskie. 

Oświadczam, że w przypadku gdy utwór jest przedmiotem wspólnych praw autorskich, 

jestem umocowany przez pozostałych współautorów utworu (pracy) do uczestnictwa 

w konkursie. W przypadku, gdy praca narusza powyższe zobowiązania (bez 
umocowania pozostałych współautorów pracy albo z przekroczeniem takiego 

umocowania), jestem odpowiedzialny wobec organizatora konkursu z tytułu wszelkich 

roszczeń zgłoszonych przez współautorów pracy. 

Oświadczam, iż posiadam/ posiadamy6 zgodę właściciela autorskich praw majątkowych 

do udziału w konkursie, w tym otrzymania nagrody.   

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych 

osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu. 

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska  

w związku z udziałem w Konkursie na informację medialną o tematyce własności 

intelektualnej, w tym przemysłowej organizowanym przez Urząd Patentowy RP  

we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o przedmiotowym Konkursie  

i jego wynikach. 

Oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania swoich danych osobowych 

oraz że zostałem poinformowana/y o prawie dostępu do treści swoich danych oraz 

prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu lub skargi do organu nadzorczego, prawie do przenoszenia danych, prawie do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem do 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 

 

 

 

..…………..………………………………….…                          .…..…………..……………….……………….… 
                  miejscowość/data                                      czytelny podpis/y  autora/ów  

 

 

 

 

                                                
5  W przypadku zespołowej pracy konkursowej wymagane jest podpisanie oświadczeń przez wszystkich jej  
   autorów. 
6  Niepotrzebne skreślić. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1) Administrator danych osobowych: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,  

al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa. 

2) Inspektor ochrony danych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP): 
iod@uprp.pl, tel. 22 579 00 25. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO* w celu realizacji 

Konkursu organizowanego przez UPRP.  

4) Odbiorcą danych osobowych będą: 
a) organizator Konkursu,  

b) osoby/podmioty związane z działalnością statutową UPRP.  

5) Dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa. 

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trzech lat od terminu zakończenia Konkursu 

wskazanego w regulaminie, a następnie klasyfikowane i przechowywane zgodnie z 
Jednolitym Rzeczowym Wykazem AKT w UPRP.  

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do wzięcia udziału 
w Konkursie. 

10) Dane będą przetwarzane w sposób tradycyjny i elektroniczny. 
 

 

 

 

……..…………..…………………………….………                               .…..…………..…………….……………….……… 

                   miejscowość/data                                           czytelny podpis/y autora/autorów  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
* RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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