
Załącznik nr 1  

do Regulaminu konkursu na logo Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA PRACY DO KONKURSU NA LOGO  

PRZEDSZKOLA IM. JANA BRZECHWY W MŁYNARACH 

 

1. Imię i nazwisko - ………………………………………………………………………………………..…………………….……..  

2. Adres zamieszkania -...………………………………………….. ………………………………………..…..………………… 

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

3. Numer telefonu - …………………………………………….. 4. Adres e-mail - .. …..………………………………… 

4. Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonego projektu i że nie narusza on praw osób trzecich.  

5. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu.  

6. Wyrażam zgodę na prezentowanie projektu, na jego publikację w materiałach promocyjnych 

i informacyjnych Organizatora, a także w dokumentacji konkursowej na wszystkich polach 

eksploatacji. W przypadku otrzymania nagrody zobowiązuję się do zawarcia umowy 

przenoszącej na Organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe.  

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie 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 oraz ustawy z dnia 10 maja 

2018r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z realizacją 

konkursu.  

8. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem.            

 

 

    .…………………………………………                    …………………………………………..............................................                                                                                                                                             
                   miejscowość, data                                                      czytelny podpis autora , czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych  

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

do Regulaminu konkursu na logo Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach 
 
 

 

UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH  

Zawarta w dniu .................................... r. w .......................................... pomiędzy:  

Nabywającym, przez którego dla celów tej umowy uznaje się  

Przedszkole im. Jana Brzechwy w Młynarach, ul. Polna 4, 14-420 Młynary, NIP: 5821281876 

a  

Przenoszącym , przez którego dla celów tej umowy uznaje się  

............................................., ……………………………………………………………………………………………………  

           imię i nazwisko                                                           adres zamieszkania 

 

przy czym dla celów umowy Nabywający i Przenoszący określani są łącznie jako „strony”,  

o następującej treści:  

§ 1 Postanowienia ogólne  

1. Przenoszący oświadcza, że jest autorem pracy konkursowej (logo), zwanego dla celów niniejszej 

umowy „projektem” i przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa osobiste 

i majątkowe do projektu.  

2. Przenoszący oświadcza, że przy tworzeniu projektu nie korzystał z praw osób trzecich oraz że 

osoby trzecie nie wnosiły roszczeń co do jakichkolwiek naruszeń z tytułu stworzenia projektu.  

3. Przenoszący oświadcza, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich ponosi 

odpowiedzialność za ewentualne skutki dochodzonych praw, w tym odpowiedzialność materialną  

z tytułu stwierdzonych naruszeń.  

§ 2 Przedmiot umowy  

1. Z dniem podpisania niniejszej umowy Przenoszący przenosi nieodpłatnie na rzecz Nabywającego 

prawa autorskie majątkowe do projektu w zakresie pól eksploatacji wskazanych w § 3.  

2. Z dniem podpisania niniejszej umowy Nabywający przyjmuje przekazywane mu prawa. 

 



§ 3 Przeniesienie umowy  

Przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz Nabywającego obejmuje następujące pola 

eksploatacji:  

1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu – wytwarzanie dowolną techniką dowolnej 

liczby egzemplarzy projektu, utrwalanie na dowolnym nośniku pamięci, wprowadzenie do 

pamięci komputera, 

2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których projekt utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

3. W zakresie rozpowszechniania projektu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne 

prezentowanie, wyświetlanie, przekazywanie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym 

poprzez Internet, a także publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

§ 4 Postanowienia dodatkowe  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa.  

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Nabywającego 

i Przenoszącego.  

3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

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

                                   Przenoszący                                                                                                                             Nabywający  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

do Regulaminu konkursu na logo Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach 

 
 

                   

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:  

1. Administratorem danych jest Dyrektor Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach  

(adres: ul. Polna 4, 14-420 Młynary, adres e-mail: przedszkole.mlynary@poczta.onet.pl). 

2. W Przedszkolu w Młynarach został powołany Inspektor Ochrony Danych  

(e-mail: jendrzej.wisniewski@gmail.com).  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć 

uczestników konkursu, a także organizowanych przez placówkę wydarzeń. Dane osobowe 

będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą 

cofnie zgodę. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.  

5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz podczas wystawy 

podsumowującej konkurs (nieograniczony krąg odbiorców). 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

 żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć uczestników 

konkursu znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela 

ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. 

Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne. 

mailto:jendrzej.wisniewski@gmail.com

