Załącznik nr 3 do „Regulaminu konkursu
na opracowanie projektu graficznego
logo Gminy Wilkowice wraz z księgą znaku”

OŚWIADCZENIE
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych lub inaczej RODO) i z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) przez organizatora
konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Wilkowice wraz z księgą znaku,
dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z
regulaminem konkursu*.
2. Oświadczam,

że

zapoznałem/am

się

z

treścią

i

przyjmuję

warunki

określone

w regulaminie konkursu, o którym mowa w pkt 1.
3. Oświadczam, że jestem autorem pracy nadesłanej na konkurs, o którym mowa
w pkt 1, oraz że jest ona oryginalna i nie narusza jakichkolwiek praw autorskich osób
trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
4. Oświadczam, że z chwilą wyłonienia mojego projektu jako zwycięskiego w konkursie,
o którym mowa w pkt 1 przenoszę na Gminę Wilkowice majątkowe prawa autorskie,
o których mowa w Regulaminie konkursu, bez dodatkowego wynagrodzenia.
5. Oświadczam, że projekt logo jest utworem pierwotnym, nie był wcześniej publikowany
i

został

opracowany

w

celu

uczestnictwa

w

konkursie,

o

którym

mowa

w pkt 1.
6. Oświadczam, że nie jestem pracownikiem zatrudnionym w Urzędzie Gminy w
Wilkowicach, w jednostce organizacyjnej lub pomocniczej Gminy Wilkowice.*.
7. Wyrażam zgodę na prezentowanie pracy konkursowej w materiałach dotyczących konkursu
(m.in. wystawa pokonkursowa, strony internetowe, prasa).
8. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na Organizatora zgodnie
z postanowieniami regulaminu, o którym mowa w pkt 1.
9. Gmina Wikowice jest uprawniona do udzielenia licencji osobom trzecim na korzystanie
z praw do utworu oraz do zbycia majątkowych praw autorskich stanowiących przedmiot
niniejszego oświadczenia.
10. Oświadczam, że Gmina Wilkowice może według własnego uznania dokonywać modyfikacji
lub poprawek dzieła nabytego na mocy niniejszego konkursu.

…………………………………………………….
miejscowość, data i podpis
*nie dotyczy osób prawnych i podmiotów nie posiadających osobowości prawnej

