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Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do plakatu
nr
1.

Ja, niżej podpisany/-a
PESEL
adres zamieszkania
działając w imieniu mojego dziecka:
imię i nazwisko
PESEL
przenoszę nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, autorskie prawa majątkowe
i prawa pokrewne do plakatu edukacyjnego przygotowanego w ramach uczestnictwa w I etapie VII
Ogólnopolskiego Konkursu „Ratujemy i Uczymy Ratować” (dalej zwanego „Plakatem”) oraz jego
poszczególnych części, do korzystania na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie na każdego rodzaju materiale w sposób trwały i nietrwały
b) wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu
lub standardu;
c) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, techniką
drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do
pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów,
włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
d) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
e) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub
jakiekolwiek inne zmiany);
f) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i
reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne udostępnianie Plakatu w
ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w
szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie;
g) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
h) tworzenie nowych wersji i opracowań Plakatu;
i) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji Plakatu oraz rozporządzanie
i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym
oświadczeniu;
j) wykorzystywanie Plakatu w materiałach promocyjnych;
k) wykorzystywanie Plakatu dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych.
przez:
Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (adres: ul. Dominikańska 19C, 02-738 Warszawa,
wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000030897), zwanej dalej „Fundacją”.

2.

Upoważniam Fundację do wyłącznego korzystania z autorskich praw zależnych do Plakatu lub jego
poszczególnych części, na zasadach i na polach eksploatacji określonych w ust. 1, a także do dokonywania
w nim wszelkich zmian i modyfikacji.

3.

Oświadczam, że autorskie prawa majątkowe do Plakatu nie są ograniczone prawami osób trzecich
(z wyjątkiem praw innych twórców Plakatu, których oświadczenia lub ich opiekunów prawnych, zostaną
przekazane łącznie z niniejszym oświadczeniem), a także, że mogę rozporządzać prawami autorskimi do
Plakatu w zakresie niezbędnym do złożenia niniejszego oświadczenia.

4.

Zobowiązuję się nie wykonywać praw autorskich osobistych mojego dziecka do Plakatu, w stosunku do
Fundacji, w tym w szczególności prawa do:
a) wskazywania autorstwa Plakatu,
b) oznaczenia Plakatu nazwiskiem lub pseudonimem,
c) nienaruszalności treści i formy Plakatu oraz jego rzetelnego wykorzystania,
d) decydowania o pierwszym udostępnieniu Plakatu publiczności,
e) nadzoru nad sposobem korzystania z Plakatu.

5.

Przenoszę własność egzemplarza Plakatu przekazanego Fundacji.

6.

Oświadczam, iż przeniesienie praw do Plakatu obejmuje prawo do rozporządzania i korzystania z w/w
praw i udzielonych zgód oraz przeniesienia lub przekazania tych praw / zgód osobom trzecim.

7.

Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oświadczenie
składam dobrowolnie i rozumiem jego treść,

8.

Przeniesienie praw oraz udzielenie zgód, o których mowa w niniejszym oświadczeniu następuje
nieodpłatnie oraz nie przysługuje mi oraz mojemu dziecku jakiekolwiek wynagrodzenie z tego tytułu.
Jednoczenie oświadczam iż w przyszłości nie wystąpię oraz moje dziecko nie wystąpi z jakimikolwiek
roszczeniami prawnymi, w tym roszczeniami majątkowymi przeciwko Fundacji lub innemu podmiotowi,
który wykorzystał nabyte prawa na podstawie i zgodnie z niniejszym oświadczeniem.

9.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka w celu
archiwizacji uzyskanych oświadczeń o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do Plakatu przez
Fundację.

________________________________
podpis
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż
administratorem danych jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą przy ul.
Dominikańskiej 19 c, (02-738) Warszawa wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000030897. Przedmiotowe
dane przetwarzane są w celu archiwizacji oświadczeń o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do
Plakatu. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz
do ich poprawiania.

Przyjęcie oświadczenia
(do wypełnienia przez Fundację)
Działając w imieniu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy powyższe oświadczenie przyjmuję
i zobowiązuję się realizować uprawnienia wynikające z powyższego oświadczenia zgodnie z prawem.

________________________________
podpis

