
Konkurs na projekt graficzny  „Witaczy” Miasta Nowy Targ

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu

OŚWIADCZENIE
Oświadczenie o posiadaniu praw autorskich oraz zgoda na przechowywanie,
przetwarzanie i wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu lub podmiot

przez niego upoważniony, danych osobowych w celu prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu i realizacji opracowanego Projektu

…………………………………………………………………………………………………..

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

........................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika występującego samodzielnie i jego siedziba lub miejsce 
zamieszkania albo imiona lub nazwy Uczestników występujących wspólnie i ich siedziby lub miejsca 
zamieszkania)

I. Składając  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  Konkursie  oświadczam/y,  że  do  Projektu
przysługuje  mi  wyłączne  i  nieograniczone  osobiste  i  majątkowe  prawo  autorskie  oraz,  że
korzystanie przez Organizatora Konkursu z utworu, nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich,
w  tym  majątkowych  i  osobistych  prawa  autorskich  osób  trzecich.  W  przypadku  zgłoszenia
Organizatorowi  przez  osoby  trzecie  roszczeń  z  tytułu  naruszenia  ich  jakichkolwiek  praw  do
utworów, w szczególności praw autorskich i pokrewnych, jako Uczestnik Konkursu:

a) Przejmiemy  i  zaspokoimy  wynikające  z  tego  tytułu  roszczenia  względem  Organizatora
Konkursu;

b) Zwolnimy  Organizatora  Konkursu  od  odpowiedzialności  z  tytułu  jakichkolwiek  roszczeń,

postępowań, szkód, strat, kar umownych lub wszelkich innych wydatków powstałych w związku 
z korzystaniem z utworów.

c) Laureat Konkursu przeniesie na organizatora majątkowe prawa autorskie do projektu

II. Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie, wyrażamy zgodę na przechowywanie,
przetwarzanie i wykorzystywanie przez organizatora Konkursu lub podmiot przez niego upoważniony,
danych  osobowych  w  celu  prawidłowego  przeprowadzenia  Konkursu  i  realizacji  opracowanego
Projektu  (zgodnie  z  ustawą z dnia  29 sierpnia  1997 roku o ochronie  danych osobowych (Dz.U.  
z 2016r. poz. 922).

………………………… ……………………………………………….1

(miejscowość i data)

(czytelny podpis osoby lub osób uprawnionych do 
reprezentowania Uczestnika konkursu 
występującego samodzielnie albo czytelny podpis 
osoby uprawnionej do reprezentowania 
Uczestników wspólnie biorących udział w 
Konkursie )

1 Podpisuje Uczestnik składający wniosek lub jego pełnomocnik. W przypadku Uczestników wspólnie biorących 
udział w Konkursie oświadczenie podpisuje pełnomocnik w imieniu Uczestników wspólnie biorących udział w 
Konkursie


