Oświadczenie przekazania praw autorskich
..........................................................
miejscowość

data

Ja niżej podpisany niniejszym oświadczam, iż posiadam pełne autorskie prawa
majątkowe do utworu przesyłanego w ramach Konkursu „Zegarek na szóstkę”.

Oświadczam, że
1. przesłane utwory nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób
trzecich, są samodzielnym i oryginalnym utworem
2. przysługujące mi prawa autorskie (osobiste i majątkowe) do utworu nie są w
żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że nie
naruszają praw osób trzecich,
3. nie udzieliłem/am żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z utworu,
4. posiadam wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i
korzystanie z utworu, a prawa te obejmują całość praw i zezwoleń niezbędnych
do eksploatacji utworu w zakresie określonym niniejszym oświadczeniem.

W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi konkursu CLASSIC WATCH
Kwiatkowski Sp. Jawna przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia
jej praw, zobowiązuję się do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora konkursu od
obowiązku świadczeń z tego tytułu. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej
przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko
Organizatorowi konkursu, zobowiązuje się do przystąpienia w procesie do Organizatora
konkursu i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.
Na mocy niniejszego Oświadczenia, przenoszę na Organizatora konkursu nieodpłatnie
autorskie prawa majątkowe bez ograniczeń co do czasu i terytorium do zdjęć, na
wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć bez ograniczenia co do ilości i
wielkości nakładu wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką
zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, drukarską, audiowizualną, na jakichkolwiek
nośnikach ;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcia utrwalono
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania zdjęć w sposób inny niż określony powyżej publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach
komputerowych, internecie, TV, publikowanie w wydawnictwach i na stronach
internetowych Organizatora.
Udzielam Organizatorowi konkursu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i
przeróbek zdjęć, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz
łączenia z innymi dziełami oraz przenoszę na Organizatora konkursu prawo do
udzielania zgody na wykonywanie praw zależnych do utworu. Organizator konkursu
ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych
zezwoleń.
……………………………….
Podpis autora i data
(w imieniu osób nieletnich oświadczenie podpisują ich opiekunowie prawni)

