
 
OŚWIADCZENIE 

w związku ze zgłoszeniem do Programu Akceleracyjnego 

UWAGA: Niniejsze oświadczenie dotyczy realizacji obowiązku wskazanego w Punkcie 5.9 Regulaminu Programu Akceleracyjnego 
i używane w nim pojęcia należy rozumieć zgodnie z definicjami przyjętymi w Regulaminie. 

Ja niżej podpisany/a                                                
legitymujący/a się                                      , wydanym przez                                             
o numerze                                                  , PESEL:           
obywatelstwo:                        
zamieszkały/a pod adresem :                                                               

[wypełnić w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej] 
działając w imieniu i na rzecz                                 
z siedzibą w  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy                              pod nr KRS                                  , REGON:                               , NIP:                              
jako                                                        uprawniony/a do reprezentacji               

[wypełnić w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej] 
prowadzący/a działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG pod firmą,  
REGON:                                              , NIP:    

niniejszym                                                                          oświadczam, co następuje: 

1/ wyrażam zgodę na publiczne udostępnianie przez Organizatora oraz jego partnerów informacji o nazwie Pomysłu, opisu Pomysłu 
oraz moim udziale w Programie na stronach internetowych oraz w materiałach Organizatora i jego partnerów w celu przeprowadzenia 
Programu oraz jego promocji; 

2/ wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora oraz przez Komisję Konkursową moich danych osobowych 
w celu realizacji Programu; 

3/ wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych Mentorom oraz Inwestorom, w tym Mentorom oraz Inwestorom 
znajdującym się w państwach trzecich (rozumianych jako państwa nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w celu 
realizacji Programu;  

4/ oświadczam, że moje zgłoszenie do Programu oraz opisany w nim Pomysł nie naruszają przepisów prawa, 
nie zagrażają słusznym interesom lub dobrom osób trzecich ani  nie naruszają takich interesów lub dóbr; 

5/ oświadczam, że mój Zespół oraz jego Uczestnicy są w pełni uprawnieni do zgłoszenia Pomysłu w celu jego realizacji 
w ramach Programu; 

6/ oświadczam, że mojemu Zespołowi bądź jego Uczestnikom przysługują autorskie prawa osobiste i majątkowe 
do Pomysłu i każdego jego elementu, w szczególności scenariusza, muzyki, opracowania graficznego, obejmujące prawa autorskie 
zależne, zobowiązanie do niewykonywania osobistych praw autorskich przez twórców oraz osoby, które przyczyniły się do powstania 
Pomysłu bądź były zaangażowane w jego tworzenie, prawa pokrewne, w szczególności 
do artystycznego wykonania i prawa do wideogramów; 

7/ oświadczam, że Pomysł nie narusza osobistych i majątkowych praw autorskich osób trzecich, a także dóbr osobistych, praw do 
wizerunku, praw wynikających z wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń 
geograficznych i topografii układów scalonych; 

8/ oświadczam, że Pomysł oraz prawa autorskie do Pomysłu nie są obciążone prawami osób trzecich ani nie są przedmiotem 
postępowania sądowego (w tym zabezpieczającego), administracyjnego, egzekucyjnego, 
ani rozporządzanie Pomysłem oraz prawami autorskimi do Pomysłu nie jest w żaden inny sposób ograniczone bądź wyłączone; 

9/ oświadczam, że wszelkie informacje i dane podawane w związku ze zgłoszeniem i uczestnictwem w Programie oraz składane w 
związku z tym oświadczenia są zgodne z prawdą, a mój Zespół i każdy jego Uczestnik są uprawnieni 
do podawania takich informacji i danych, do składania takich oświadczeń oraz do wyrażania wymaganych zgód. 

 

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

              (data, podpis) 
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