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KONKURS 
DOBROSTAN OPEN CALL 2022 

 

 

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

imię, nazwisko 

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

adres 

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

PESEL 

 

OŚWIADCZENIA KURATORA/ KOORDYNATORA PROJEKTU 

 

Prawa autorskie 

 

Oświadczam, ze zgłaszany przeze mnie kuratorski projekt wystawy w konkursie DOBROSTAN OPEN 

CALL 2022 prezentuje oryginalny pomysł na wystawę, do którego mam pełne prawa autorskie. 

Koncepcja wystawy i przedstawiony scenariusz nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, 

nie naruszają przepisów prawa, ani interesów lub praw osób trzecich. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami Regulaminu Konkursu, które całkowicie akceptuje. 

 

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

                /podpis*/ 
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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie pełnego scenariusza kuratorskiego projektu wraz 

z wizualizacją 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na upublicznienie pełnego scenariusza kuratorskiego projektu 

wraz z wizualizacja, po rozstrzygnięciu konkursu DOBROSTAN OPEN CALL 2022w formie określonej 

przez Organizatora. 

 

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

            /podpis*/ 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z pózn.zm.), w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia i promocji konkursu, w tym prawidłowej współpracy z Organizatorem. 

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach z siedzibą 

ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice,  jako administratora danych  

Dane osobowe będą wykorzystywane przez organizatora w celu umożliwienia uczestnikowi udziału w 

konkursie DOBROSTAN OPEN CALL 2022  i mogą być przekazywane do osób i podmiotów, wchodzących 

w skład jury konkursu. 

Oświadczam, ze zostałem/zostałam poinformowany/a przez organizatora o tym, że wyrażenie zgody 

na przetwarzanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak elementem niezbędnym do 

działu w konkursie oraz o uprawieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z póz. zm.), w szczególności uprawieniu 

do wglądu oraz do poprawiania moich danych osobowych. 

 

 

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

    /podpis*/  

 

 

** w przypadku zespołu, w którym opracowaniem konceptu zajmuje się grupa kuratorów- 

oświadczenie wypełniają wszystkie osoby tworzące grupę 

 

 


