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ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA 
do konkursu na projekt wzorniczy obudowy urządzenia pomiarowego mini 3D 

 

Imię *  

Nazwisko *  

Adres e-mail *  

Numer telefonu *  

Adres zamieszkania *  

Uczelnia/Organizacja *  

NIP  
(jeśli dotyczy) 

 

 
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się szczegółowo z treścią  Regulaminu Konkursu na 
projekt wzorniczy obudowy urządzenia pomiarowego mini 3D, zwanego dalej 

„Regulaminem” dostępnego na stronie konkursowej www.kamika.pl i akceptuję wszystkie 
jego postanowienia w szczególności dotyczące zasad udzielenia przeze mnie, zgodnie z jego 
treścią, praw i uprawnień do zgłaszanej do udziału w Konkursie pracy konkursowej 
(w szczególności udzielenia licencji oraz przeniesienia majątkowych praw autorskich 
szczegółowo określonych w Regulaminie), jak również moich zobowiązań i zapewnień 
wynikających z treści Regulaminu. 

*_______________________________ 
podpis 

 
Niniejszym wyrażam – zgodnie z Regulaminem – zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych podanych w niniejszym formularzu przez Organizatora (KAMIKA Instruments 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Strawczyńskiej 16, 01-473 Warszawa) na potrzeby związane z przeprowadzeniem 
Konkursu. Administratorem danych osobowych jest KAMIKA Instruments. Oświadczam, że 
zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich 
aktualizacji na warunkach określonych w Ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 roku poz. 1000), a także, iż mogę w każdym 
czasie wystąpić z żądaniem ich usunięcia.  

*_______________________________ 
podpis 

 
Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska na stronie kamika.pl w związku 
z ogłoszeniem wyników Konkursu. 

*_______________________________ 
podpis 

 
*) pola wymagane 


