Załącznik nr 2 do regulaminu Konkursu „Europejski Fundusz Społeczny – wiem co się dzieje w moim
otoczeniu”
OŚWIADCZENIE

§1

„Oświadczamy, że jesteśmy autorami dostarczonej pracy konkursowej”.
§2
Wyrażamy zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia i
Rodziny Familia Jarocin nadesłanej pracy konkursowej w dowolnym czasie i formie dla
celów promocji Konkursu. Jednocześnie wyrażamy zgodę na nieodpłatne przekazanie na
rzecz Stowarzyszenia na rzecz Wsparcia i Rodziny Familia Jarocin, autorskich praw
majątkowych do przedmiotowego dzieła zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 roku nr 90 poz. 631 z późniejszymi
zmianami) na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 powyższej ustawy, w
szczególności do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy, zamieszczanie ich w Internecie oraz
w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne,
elektroniczne, optyczne, CD-ROM), wprowadzania do pamięci komputera, publiczne
odtwarzanie (w tym poprzez prezentowanie na wystawach w celu upowszechniania wiedzy o
Unii Europejskiej).
§3
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niniejszego
Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2018 r., poz. 1000 ze zm.) i art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), „RODO”.
§4
Oświadczamy, że praca konkursowa zgłoszona przeze nasz Ośrodek Kuratorski
do niniejszego Konkursu nie została uprzednio zgłoszona do innego konkursu i nie była
nigdzie publikowana ani nagrodzona.
§5
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Regulaminu Konkursu, który rozumiemy i w
pełni akceptujemy.

………………..………………………………………………………………….
(data, czytelny podpis pełnoletniego uczestnika Konkursu)
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