Annex II
Designer declaration
One declaration per submitted design!

I, [name in printed letters], hereby
1. grant to the European Commission the right to use the design [state the
name, number or indication of the design and state the name of the
country from which the design is submitted] I submitted for the design
competition aimed to select a 2-euro common commemorative coin
celebrating 35 years of the Erasmus programme, including for publication
through the appropriate channels with a view to the final selection
2. transfer the copyright of this design to the European Union, represented
by the European Commission, in the event the submitted design has been
selected as winning design
3. in the event a request is submitted to the European Institutions to grant
public access to EU institution documents pursuant to Regulation (EC)
No 1049/2001 and without prejudice to the European Commission’s
copyright under no 2,
[please choose option]

do allow the European Institutions to disclose the submitted design and
the correspondence related thereto also to third parties, which are not
involved in the selection of the design.
do not allow the European Institutions to disclose the submitted design
and the correspondence related thereto, except to parties which are
involved in the selection of the design.
[place and date]

[signature]

Liite II
Suunnittelijan suostumus
Yksi suostumus jokaista toimitettua mallia kohti!

Minä [nimi tekstaten]
1. myönnän täten Euroopan komissiolle oikeuden käyttää mallia [mallin
nimi, numero tai merkki, sekä maa, josta malli on toimitettu], jonka olen
toimittanut

yleiseurooppalaisen

kahden

euron

juhlarahan

suunnittelukilpailuun, aiheena Erasmus-ohjelma 35 vuotta, mukaan
lukien mallin julkaisemisen asianmukaisissa kanavissa lopullista valintaa
varten
2. siirrän tämän mallin tekijänoikeudet Euroopan unionia edustavalle
Euroopan komissiolle siinä tapauksessa, että toimitettu malli valitaan
voittajaksi
3. siinä tapauksessa, että EU:n toimielimille esitetään pyyntö saada tutustua
EU:n toimielimiä koskeviin asiakirjoihin asetuksen (EY) N:o 1049/2001
nojalla, sen kuitenkaan rajoittamatta kohdan 2 mukaista Euroopan
komission tekijänoikeutta,
[Valitse vaihtoehdoista]

annan EU:n toimielimille luvan julkistaa toimitettu malli ja siihen liittyvä
kirjeenvaihto myös kolmansille osapuolille, jotka eivät osallistu mallin
valintaan.
en anna EU:n toimielimille lupaa julkistaa toimitettua mallia ja siihen
liittyvää kirjeenvaihtoa, lukuun ottamatta niille osapuolille, jotka
osallistuvat mallin valintaan.
[paikka ja päivämäärä]

[allekirjoitus]

