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KONKURS WNĘTRZE ROKU SAW 2022 
 
 
 
 
Formularz zgłoszeniowy: 
 
Kategoria konkursowa: 
 
☐ Wnętrze prywatne - zrealizowane w Polsce w latach 2019-2022 
 
☐ Wnętrze publiczne - zrealizowane w Polsce w latach 2019-2022 
 

(należy zaznaczyć właściwą kategorię) 
 

 
Imię: 
 
 
 
Nazwisko: 
 
 
 
Pracownia: 
 
 
 
Telefon 
kontaktowy: 
 
 
 
Adres e-mail: 
 
 
Data i podpis osoby zgłaszającej: 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Architektów Wnętrz z siedzibą w 
Warszawie (02-532 Warszawa) przy ul. Rakowieckiej 59a, wpisane do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. 
st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000659568 (dalej jako: 
„Organizator”) moich danych osobowych podanych w formularzu dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji konkursu WNĘTRZE ROKU SAW EDYCJA 2019 (dalej jako: „Konkurs”). 
 
Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam 
prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonych zgód 
w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na 
podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Opis pozostałych uprawnień 
wynikających z art. 13 RODO dostępny jest Regulaminie Konkursu. 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść. 
 
Oświadczam, że posiadam wszelkie prawa autorskie oraz majątkowe do projektu 
zgłoszonego w Konkursie oraz dokumentujących go materiałów zdjęciowych, rysunkowych i 
filmowych, oraz że nie mają miejsca żadne okoliczności, które mogłyby narazić 
Organizatora, Komisarza, Partnerów oraz Patronów Medialnych Konkursu na szkodę. W 
przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia 
praw określonych powyżej, zwalniam Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie 
powstaną z tego tytułu. 
 
Oświadczam, że udzielam Organizatorowi zgody na nieodpłatną i nieograniczoną 
publikację zgłoszonego do Konkursu projektu, z oznaczeniem mojego autorstwa, na stronie 
internetowej Konkursu pod adresem: www.saw.org.pl/konkurs oraz we wszelkich formach 
promocyjno-reklamowych (m.in. wystawy, publikacje prasowe, publikacje elektroniczne) 
związanych z Konkursem, w tym również na utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, 
wykorzystanie w całości lub części, zarówno w trakcie trwania Konkursu, jak też po jego 
zakończeniu, bez ograniczeń terytorialnych. 
 
W przypadku uzyskania tytułu laureata I etapu Konkursu wyrażam zgodę na opublikowanie 
moich danych osobowych w postaci mojego imienia i nazwiska na stronie internetowej 
Konkursu pod adresem: www.saw.org.pl/konkurs, na stronach internetowych oraz w 
magazynach Patronów Medialnych Konkursu oraz na profilu Organizatora w serwisie 
Facebook pod adresem: https://web.facebook.com/StowarzyszenieArchitektowWnetrz. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu e-mail i 
numeru telefonu w celu marketingowym przez SAW, w tym na otrzymywanie od SAW 
informacji o treściach handlowych, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data i podpis osoby zgłaszającej: 

https://web.facebook.com/StowarzyszenieArchitektowWnetrz

