Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „RobotStudio Challenge 2018”

Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu „RobotStudio Challenge 2018”
Dane Uczestnika Konkursu „RobotStudio Challenge 2018”
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania
Numer telefonu
kontaktowego
Adres e-mail
Data urodzenia
Nazwa uczelni wyższej
/Wydział/Kierunek, na
którym studiuje Uczestnik
oraz rok studiów
Imię i nazwisko Opiekuna
Symulacji (pracy) do
Konkursu „RobotStudio
Challenge 2018”
Oświadczenia Uczestnika Konkursu „RobotStudio Challenge 2018”
1. Oświadczam niniejszym, że otrzymałem, zapoznałem się i w całości akceptuję
Regulamin Konkursu „RobotStudio Challenge 2018” organizowany przez ABB Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie.
2. Oświadczam niniejszym, że informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym oraz
wypełnionych załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i
faktycznym.
3. Oświadczam, że niniejszym przystępuję do Konkursu „RobotStudio Challenge
2018” organizowanego przez ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i zobowiązuje
się do jego przestrzegania.
4. Oświadczam niniejszym, że jako Uczestnik zgłaszający i przekazujący Symulacje
(pracę) do udziału w Konkursie „RobotStudio Challenge 2018” organizowanego
przez ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jestem jej wyłącznym autorem oraz
posiadam do niej wyłączne i nie obciążone prawa, w tym wszelkie wymagane
prawem prawa własności intelektualnej. Oświadczam niniejszym, że przekazana
Symulacja (praca) w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich, ani
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności autorskich praw

majątkowych i osobistych osób trzecich. Oświadczam, że dostarczona Symulacja
(praca) jest w pełni oryginalna, unikalna i w całości stworzoną przeze mnie.
5. Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie, w tym wykorzystanie podanych
przeze mnie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) przez ABB Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie dla celów związanych z organizacją, przeprowadzeniem
oraz promocją Konkursu „RobotStudio Challenge 2018”, a także publikacją
wyników, realizacją nagrody w Konkursie „RobotStudio Challenge 2018”.
Administratorem tych danych będzie ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
6. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń
wobec ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wynikających z tytułu naruszenia
praw własności intelektualnej. W tym praw autorskich osób trzecich lub
jakichkolwiek innych praw osób trzecich, zgadzam się na pokrycie ABB Sp. z o.o.
wszelkich szkód oraz wszelkich poniesionych kosztów, w tym kosztów
procesowych oraz poniesienia konsekwencji zapadłego przeciw ABB Sp. z o.o.
wyroku sądowego lub innego rozstrzygnięcia sprawy.
7. Potwierdzam niniejszym w pełni wszelkie oświadczenia Uczestnika/Laureata
zawarte w Regulaminie Konkursu „RobotStudio Challenge 2018” organizowanego
przez ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „RobotStudio Challenge 2018”

Dane i oświadczenia Opiekuna Symulacji (pracy) do Konkursu „RobotStudio Challenge
2018”

Dane Opiekuna Symulacji (pracy) do Konkursu „RobotStudio Challenge 2018”
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer telefonu kontaktowego
Adres e-mail
Nazwa uczelni wyższej, na
której pracuje Opiekun
Tytuł naukowy Opiekuna
Imię i nazwisko Uczestnika,
którego jestem Opiekunem
Oświadczenia Opiekuna Symulacji (pracy) do Konkursu „RobotStudio Challenge 2018”
1. Oświadczam niniejszym, że otrzymałem, zapoznałem się i w całości akceptuję
Regulamin Konkursu „RobotStudio Challenge 2018” organizowany przez ABB Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.
2. Oświadczam niniejszym, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są
prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
3. Wyrażam niniejszym zgodę na zgłoszenie mnie do Konkursu „RobotStudio
Challenge 2018” organizowanego przez ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w
roli Opiekuna Uczestnika przedmiotowego konkursu.
4. Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie, w tym wykorzystanie podanych
przeze mnie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) przez ABB Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie dla celów związanych z organizacją, przeprowadzeniem
oraz promocją Konkursu „RobotStudio Challenge 2018”, a także publikacją
wyników, realizacją nagrody w Konkursie „RobotStudio Challenge 2018”.
Administratorem tych danych będzie ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
5. Wyrażam niniejszym zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie
mojego wizerunku, wypowiedzi w całości lub w części, a także ich opracowań

przez ABB Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie lub podmiot działający na zlecenie ABB
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i
ilościowego, utrwalonego na fotografiach / filmie powstałych podczas Wielkiego
Finału Konkursu „RobotStudio Challenge 2018” (tj. trzecim etapie) bez obowiązku
akceptacji produktu końcowego, a także w zestawieniu z wizerunkami i
wypowiedziami innych osób. Powyższa zgoda dotyczy w szczególności:
utrwalania, zwielokrotniania wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami,
rozpowszechniania oraz publikowania w/w materiałów bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania, w tym w następujących celach: (i)
promocyjnych, np. poprzez umieszczenie na stronie internetowej ABB i stronach
partnerów medialnych wydarzenia; (ii) prezentowania, np. w folderach / w
papierowej i elektronicznej wersji wewnętrznych magazynów ABB / stronie
intranetowej ABB / w galerii zdjęć na stronie intranetowej ABB.

Appendix 1 to the Terms and Conditions of the “RobotStudio Challenge 2018”

Application Form to the “RobotStudio Challenge 2018”
“RobotStudio Challenge 2018” Participant Information
Full name

Address of residence
Contact telephone number
E-mail
Date of birth
Name of college or
university / faculty / major
and the year of studies of
the Participant
Full name of the
“RobotStudio Challenge
2018” Simulation (Work)
Tutor
“RobotStudio Challenge 2018” Participant Representations
1. I hereby represent that I received, read and fully accept the Terms and Conditions
of the “RobotStudio Challenge 2018” organized by ABB Sp. z o.o., with its
registered office in Warsaw.
2. I hereby represent that information contained in the application form and
appendices to it are true, accurate and complete.
3. I hereby represent that I want to take part in the “RobotStudio Challenge 2018”
organized by ABB Sp. z o.o., with its registered office in Warsaw and undertake to
observe its Terms and Conditions.
4. I hereby represent that as a Participant, who submits and passes over the
Simulation (Work) for the “RobotStudio Challenge 2018” organized by ABB Sp. z
o.o., with its registered office in Warsaw, I am the sole author and have exclusive
rights to it, not burdened with anything, including all required intellectual
property rights. I hereby represent that submitted Simulation (Work) in no way
affects the rights of third parties or applicable laws, in particular any proprietary

and moral copyrights of any third party. I hereby represent that the submitted
Simulation (Work) is absolutely genuine, unique and fully created by me.
5. I hereby give my consent to process, including to use, personal information
provided by me in accordance with the Act of 29 August 1997 on personal data
protection (Journal of Laws of 1997, No. 133, item 883, as amended) by ABB Sp. z
o.o. with its registered office in Warsaw, for the purpose of organizing, carrying
out and promoting the "RobotStudio Challenge 2018", as well as to publish the
results and implement the awards in the "RobotStudio Challenge 2018". The data
administrator shall be ABB Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw.
6. If any third party raises a claim against ABB Sp. z o.o. with its registered office in
Warsaw, resulting from the breach of any intellectual property rights, including
third party copyrights or any other third party rights, I agree to cover all damages
and all costs incurred by ABB Sp. z o.o., including costs of litigation and the
consequences of a court ruling or other resolution of the case against ABB Sp. z
o.o.
7. I hereby confirm all representations of the Participant / Laureate contained in the
Terms and Conditions of the “RobotStudio Challenge 2018” organized by ABB Sp.
z o.o., with its registered office in Warsaw.

Appendix 2 to the Terms and Conditions of the “RobotStudio Challenge 2018”

Data and Representations of the “RobotStudio Challenge 2018” Simulation (Work)
Tutor

Data and Representations of the “RobotStudio Challenge 2018” Simulation (Work)
Tutor
Full name
Address of residence
Contact telephone number
E-mail
Name of the college /
university where the Tutor is
employed
Academic title of the Tutor
Full name of the Participant
who I am a Tutor of
Representations of the “RobotStudio Challenge 2018” Simulation (Work) Tutor
1. I hereby represent that I received, read and fully accept the Terms and Conditions
of the “RobotStudio Challenge 2018” organized by ABB Sp. z o.o., with its
registered office in Warsaw, and I undertake to observe them.
2. I hereby represent that information contained in this document are true, accurate
and complete.
3. I hereby give my consent to be put forward to take part in the “RobotStudio
Challenge 2018” organized by ABB Sp. z o.o., with its registered office in Warsaw
as a Tutor of the Participant of this Contest.
4. I hereby give my consent to process, including to use, personal information
provided by me in accordance with the Act of 29 August 1997 on personal data
protection (Journal of Laws of 1997, No. 133, item 883, as amended) by ABB Sp. z
o.o. with its registered office in Warsaw, for the purpose of organizing, carrying
out and promoting the "RobotStudio Challenge 2018", as well as to publish the
results and implement the awards in the "RobotStudio Challenge 2018". The data
administrator shall be ABB Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw.
5. I hereby give my consent to my image and my statements, in whole or in part, as
well as derivative versions thereof, to be used and distributed free of charge by

ABB Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw or any entity acting on the
behalf of ABB Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, without any temporal,
territorial and quantitative limitations, captured on photographs / video made
during the Grand Finale of the “RobotStudio Challenge 2018” (i.e. the third stage),
without an obligation to accept the final product, and in combination with the
images and statements of other persons. The above consent applies in particular
to: storing and copying using any of the currently available techniques, disclosing
and publishing of the above materials without the requirement of approval in
each case, including for the following purposes: (i) promotion, e.g. by publishing
them on the ABB website and websites of media partners of the event; (ii)
presentation, e.g. in folders / as a hard copy or electronic copy of internal ABB
newsletters / on the intranet page / in the photo gallery on the intranet page of
ABB.

