
        Załącznik Nr 3 

        do Regulaminu Konkursu  

        na opracowanie projektu Logo  

        lub Logo wraz z hasłem promocyjnym 

        50-lecia istnienia  

        Gminy Mińsk Mazowiecki 

OŚWIADCZENIE 

1. Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej zgłoszonej w 

konkursie na opracowanie projektu Logo lub Logo wraz z hasłem promocyjnym 50-

lecia istnienia Gminy Mińsk Mazowiecki, organizowanego przez Wójta Gminy Mińsk 

Mazowiecki. 

2. Oświadczam, że praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich ani 

obowiązujących przepisów.  

3. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) przez Organizatora 

konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu 

zgodnie z Regulaminem konkursu na opracowanie projektu Logo lub Logo wraz z 

hasłem promocyjnym 50-lecia istnienia Gminy Mińsk Mazowiecki, w tym na ich 

opublikowanie m.in. w środkach masowego przekazu, na stronie internetowej Urzędu 

Gminy: www.minskmazowiecki.pl oraz w biuletynie informacyjnym Głos Ziemi 

Mińskiej.  

5. Wyrażam zgodę na prezentowanie zgłoszonej pracy konkursowej w materiałach 

dotyczących konkursu (m.in. wystawa pokonkursowa, strony internetowe, prasa, 

dokumentacja konkursowa). 

6. Oświadczam, że akceptuję i rozumiem wykorzystanie zwycięskiej pracy w konkursie 

jako oficjalnej identyfikacji wizualnej obchodów 50-lecia istnienia Gminy Mińsk 

Mazowiecki.  

7. Oświadczam, że w momencie zwycięstwa w niniejszym konkursie odbierając główną 

nagrodę przekazuję jednocześnie całość praw autorskich materialnych  

do dysponowania LOGO lub LOGO wraz z hasłem promocyjnym i stworzoną księgą 

znaku. Informuję, że nie będę rościł sobie z tego tytułu dodatkowych praw 

rekompensat lub wynagrodzenia.  

8. Informuję, że zrzekam się każdorazowego umieszczania pod projektem mojego 

autorstwa, tj. imienia i nazwiska lub pseudonimu.  

……………………………………………      …………………………………………………… 

       (miejscowość, data)      (czytelny podpis autora projektu 

* W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni 

http://www.minskmazowiecki.pl/

