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IZJAVA O AVTORSTVU IZDELKA IN
VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
❖ PODATKI O PREDLAGATELJU OZ. AVTORJU
Ime:
Priimek:
Naslov stalnega prebivališča:
Datum rojstva:
Telefonska številka:
E-pošta:

❖ OSTALI PODATKI (v primeru skupine oz. podjetja)
Zap. št. Ime in priimek soavtorja

E-pošta

Podpis

E-pošta

Podpis

1.
2.
3.
4.

Zap. št. Naziv podjetja

(odgovorna oseba)

1.

❖ PREDLAGAN IZDELEK ZA (ustrezno obkroži)
a) Ligaška tekmovanja MNZM
b) Pokalna tekmovanja MNZM
c) Otroško zimsko ligo MNZM

Predlagatelj oz. avtor, soavtorji oz. podjetje s svojim podpisom zagotavljajo, da je posredovan izdelek
njihovo avtorsko delo.
S to izjavo avtor in soavtorji oz. podjetje izjavljajo, da je vsebina oz. izdelek, ki so ga prijavili v natečaj
(logotip, grafika, itd.), njihovo originalno delo. S prijavo v natečaj vsak sodelujoči izjavlja, da vsebina
ne posega v pravice tretje osebe. Če se med izborom pojavi sum, da oseba ni avtor izdelka, sme
komisija takšen izdelek brez nadaljnjih obrazložitev izločiti iz natečaja. Za morebitne spore med
osebami, ki bi zahtevale avtorske pravice za vsebine, MNZM ne bo prevzemala odgovornosti.
Avtor, soavtorji oz. podjetje se strinjajo, da MNZM za potrebe in prepoznavnost tekmovanja uporabi
njegovo delo oz. izdelek in tako dovoli, da se avtorsko delo in njegove predelave reproducirajo,
distribuirajo, priobčijo javnosti, uporabljajo v komercialne namene in predelujejo pod pogoji, da je na
spletni strani MNZM zmerom naveden avtor izbranega izdelka.

❖ VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Avtor, soavtorji oz. podjetje z oddajo izdelka soglaša z obdelavo osebnih podatkov v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), in sicer za namene sodelovanja na natečaju (npr.
objava na spletni strani MNZM, na družabnih omrežjih MNZM, ipd.).

Ime in priimek predlagatelja ________________________________

Podpis ___________________________________

Datum in kraj ________________________________________

Izjavo o avtorstvu in varovanju osebnih podatkov priložite končnemu izdelku. Ob elektronski oddaji
izdelka izjavo prav tako pošljite po elektronski pošti na naslov: info@mnzveza-mb.si.

Za dodatne informacije lahko pokličete 040 462 001.
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