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Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do plakatu
1.

Ja, niżej podpisany/-a
Data urodzenia
adres zamieszkania
przenoszę nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, autorskie prawa majątkowe
i prawa pokrewne do plakatu przygotowanego w ramach uczestnictwa w I etapie VIII 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. wykorzystywanie w materiałach promocyjnych i innych reklamach, niezależnie od nośnika
reklamy,
c. zwielokrotnianie techniką drukarską, audiowizualną w tym magnetyczną, cyfrową i optyczną,
d. wprowadzenie do obrotu,
e. wprowadzenie do pamięci komputera lub do Internetu,
f. publiczne wykonanie lub publiczne odtworzenie.
przez:
Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (adres: ul. Dominikańska 19C, 02-738 Warszawa,
wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
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 do Plakatu, w stosunku do Fundacji, w tym
w szczególności prawa do:
a. wskazywania mojego autorstwa Plakatu,
b. oznaczenia Plakatu moim 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 jakiekolwiek wynagrodzenie z tego tytułu. Jednoczenie oświadczam
iż w przyszłości nie wystąpię z jakimikolwiek roszczeniami prawnymi, w tym roszczeniami majątkowymi
przeciwko Fundacji lub innemu podmiotowi, który wykorzystał nabyte prawa na podstawie i zgodnie
z niniejszym oświadczeniem.
Dane osobowe:

9.

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

10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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
(nr tel: +48 22 852 32 14).
11. Przedmiotowe dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu archiwizacji uzyskanych zgód na wykorzystanie
wizerunku – dane te będą przechowywane do czasu korzystania z wizerunku objętego niniejszą zgodą.
12. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
13. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.;

________________________________
podpis

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.
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