Załącznik Nr 1
do regulaminu konkursu
pn. „LOGO dla SOSW”

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
DO KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU LOGO
DLA
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO
W NIEMINICACH

I. Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko,
a w wypadku osoby prawnej nazwa
firmy/instytucji:
Adres do korespondencji
Adres email
Numer telefonu

II. Oświadczenie Uczestnika konkursu:
Ja, niżej podpisana/-y oświadczam, że:
1. Zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu na opracowanie projektu logo dla Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Niemienicach i akceptuję jego postanowienia.
2. Oświadczam, że jestem autorem projektu logo złożonego w ramach konkursu, oraz że projekt nie
narusza jakichkolwiek praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.
3. Oświadczam i zapewniam, że:
1) przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanej
pracy konkursowej;
2) przenoszę na Organizatora Konkursu autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów
wytworzonych i przesłanych poprzez formularz zgłoszeniowy w ramach Konkursu;
3) udzielam Organizatorowi konkursu zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego;

4) przenoszę na Organizatora Konkursu wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego;
5) zobowiązuję się do niewykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych oraz
udzielam Organizatorowi Konkursu zezwolenia na ich wykonywanie na czas nieokreślony;
6) przekazanie oraz korzystanie z materiałów dostarczonych przez uczestnika przez Organizatora
w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich;
7) w przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu
naruszenia praw autorskich osób trzecich do materiałów zgłoszonych do konkursu, pokryje
wszelkie koszty związane z roszczeniami takich osób;
8) uzyskałem/-am upoważnienie od wszystkich osób przedstawionych w pracy konkursowej do
wykorzystania ich wizerunków.
4. Oświadczam, że nie jestem pracownikiem Organizatora konkursu ani członkiem komisji
konkursowej.
5. Wyrażam zgodę na prezentowanie zgłoszonego projektu w materiałach dotyczących konkursu
(m.in. wystawa pokonkursowa, strona internetowa, prasa, dokumentacja konkursowa).

………………………………………….

………………………………………….

/miejscowość i data/

/czytelny podpis Uczestnika lub osób uprawnionych
do reprezentowania Uczestnika/

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (EU) 2016/6792 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemienicach, Niemienice 95, 27580 Sadowie w celu udziału w ogólnopolskim konkursie pn. „LOGO dla SOSW”. Ponadto
oświadczam, ze zostałem/am poinformowany/a, iż w dowolnym momencie przysługuje mi prawo do
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

………………………………………….

………………………………………….

/miejscowość i data/

/czytelny podpis Uczestnika lub osób uprawnionych
do reprezentowania Uczestnika/

