Załącznik nr 3 do Regulaminu

Oświadczenie w zakresie praw autorskich
Zgoda na korzystanie z pracy konkursowej uczestnika konkursu plastycznego pt. „Mój wymarzony Dzień Dziecka”.
Ja, niżej podpisana/y:
............................................................................................................................. ..............
(imię i nazwisko uczestnika)
Działając w imieniu własnym, niniejszym zezwalam nieodpłatnie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka
w Trzebini oraz Urzędowi Miasta w Trzebini w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych na korzystanie z
pracy konkursowej powstałej na okoliczność konkursu plastycznego pt. Mój wymarzony Dzień Dziecka” - zwanej
dalej pracą konkursową - stanowiącej utwór w rozumieniu prawa autorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), w zakresie pól
eksploatacji, wskazanych w § 2.
§1
1.
2.
3.
4.

5.

Oświadczam, iż przysługują mi prawa autorskie do pracy konkursowej, w zakresie objętym niniejszym
oświadczeniem.
Oświadczam, że praca konkursowa została wykonana przeze mnie osobiście, posiadam do niej wszelkie prawa.
Oświadczam, iż praca konkursowa nie jest obciążona żadnymi prawami ani zobowiązaniami na rzecz osób
trzecich.
Oświadczam ponadto, że posiadane przeze mnie prawa do pracy konkursowej nie są ograniczone
jakimikolwiek prawami osób trzecich, w szczególności przysługujących takim osobom osobistych lub
majątkowych praw autorskich, innych praw własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej oraz dóbr
osobistych oraz że jestem uprawniony do rozporządzania nimi.
W przypadku gdy w toku korzystania lub rozporządzania przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka
w Trzebini i Urząd Miasta w Trzebini z prawa uzyskanych na mocy niniejszego oświadczenia wyjdzie na jaw, że
oświadczenie złożone przeze mnie jest niezgodne z prawdą i jakakolwiek osoba trzecia wystąpi wobec
Biblioteki i Urzędu Miasta z roszczeniami majątkowymi lub niemajątkowymi zobowiązuje się do pokrycia
wszelkich szkód poniesionych przez Bibliotekę i Urząd Miasta z tego tytułu.
§2

1.

Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy konkursowej przez Miejską Bibliotekę
Publiczną im. Adama Asnyka w Trzebini i Urząd Miasta w Trzebini, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych,
na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną,
elektroniczną, fotograficzną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to także
nośniki elektroniczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier,
b) zwielokrotnianie bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej dowolnej technice, w
tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny,
optycznej, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD,
papier.
c) wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu
Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania Utworu w ramach ww. sieci, w tym w
trybie on-line,
d) rozpowszechniania, w tym wprowadzania go do obrotu, w szczególności drukiem, w postaci książkowej (w tym
również w ramach utworów zbiorowych), w czasopismach, w publikacjach promocyjnych, w ramach
produktów elektronicznych, w tym w ramach elektronicznych baz danych, na nośnikach magnetycznych,
cyfrowych, optycznych, elektronicznych, również w postaci CD-ROM, dyskietek, DVD, w ramach sieci
multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych (np. Intranet), jak i Internetu, w systemie on-line, poprzez
komunikowanie na życzenie,

e)

wypożyczania, najmu, użyczania, dzierżawy lub wymiany nośników, na których prace konkursowe utrwalono,
utrwalonych i zwielokrotnionych stosownie do nin. ustępu lit. "a" i lit. "b", przy zastosowaniu dowolnej
techniki udostępniania Utworu w szczególności określonej w lit. "c" i "d" nin. ustępu,
f) nadawania za pomocą wizji (przewodowej lub bezprzewodowej) przez stację naziemną, jak i za pośrednictwem
satelity,
g) odtwarzania i wystawiania,
h) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym,
i) zezwalania na zasadzie wyłączności na wykonywanie zależnych praw autorskich lub zlecania osobom trzecim
dokonywania opracowań zdjęć oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi na polach
eksploatacji określonych w ust. 1,
j) modyfikowanie całości przedmiotu umowy, poszczególnych fotografii oraz ich pojedynczych fragmentów , w
tym m. in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian, adaptacji, łączenie zdjęć oraz ich fragmentów z
innymi dziełami.
§3
Do celów realizacji osobistych praw autorskich wskazuje, iż autorem pracy konkursowej jest:
............................................................................................................................. ....................................................................
(Imię i nazwisko)
§4
Niniejszym upoważniam Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Trzebini do decydowania o oznaczeniu
pracy konkursowej imieniem lub nazwiskiem twórcy oraz zobowiązuje się do niewykonywania wobec Biblioteki
przysługujących mi osobistych praw autorskich do pracy konkursowej.
§5
Wszelkie spory, mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej zgody będą rozpatrywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini. Jednocześnie oświadczam, że
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu
............................................................................
(data i czytelny podpis)
Zostałam/em poinformowana/y, iż:








administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Trzebini, ul.
Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia, tel. 32 6121398;
z inspektorem danych osobowych można się skontaktować pod adresem: administracja@mbp.trzebinia.pl;
dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia oświadczenia w zakresie praw autorskich na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a) 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). tj.
mojej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
pozyskane dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione nap odstawie przepisów prawa.
W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo
danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania;
dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa lub do czasu wycofania zgody;








mam prawo do żądania od administratora dostępu do udostępnionych przeze mnie danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ewentualne nie podanie danych osobowych będzie
uniemożliwiało złożenie oświadczenia w zakresie praw autorskich;
administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie
podlega profilowaniu

