OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Zabierz AKWEN na ferie zimowe”
Ja niżej podpisany/-a oświadczam niniejszym, iż:
1. Jestem autorem fotografii zgłoszonych do konkursu pod nazwą „Zabierz Akwen na ferie zimowe”, zwanego
dalej „Konkursem”, organizowanego przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej ,,AKWEN” w Czerwonaku, z
siedzibą przy ul. Leśnej 6, 620-004 Czerwonak (zwaną dalej „Organizatorem”).
2. Przysługuje mi wyłączne prawo do korzystania i rozporządzania fotografiami.
3. Posiadam wyłączne, niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i pokrewne do wspomnianych
fotografii i niniejszym udzielam Organizatorowi Konkursu wyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej
terminowo, ilościowo ani terytorialnie licencji na korzystanie z fotografii na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania fotografii - wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których fotografię utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, wystawy pokonkursowe, itp.;
c) w zakresie rozpowszechniania fotografii w sposób inny niż określony w pkt b) - wystawienie, publiczne
udostępnianie fotografii;
d) użyczenie, wprowadzenie do pamięci komputera i wykorzystywanie w Internecie, prasie, TV;
e) wykorzystywanie dla celów reklamowych, promocyjnych, wydawniczych, informacyjnych i handlowych.
4. Ponadto udzielam Organizatorowi Konkursu bezterminowego prawa do wykonywania zależnych praw
autorskich.
5. Fotografia/-e jest wolna od wad prawnych, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie narusza praw osób
trzecich.
6. Przejmuję pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnych roszczeń osób autorsko uprawnionych,
uprawnionych z tytułu praw pokrewnych oraz innych osób, które mogą dochodzić swych praw w związku z
rozpowszechnianiem przez Organizatora zdjęć i zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia.
7. Z tytułu złożonych oświadczeń przejmuję wobec Organizatora pełną i wyłączną odpowiedzialność.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby Konkursu: „Zabierz AKWEN na ferie zimowe”,
organizowanego przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej ,,AKWEN” w Czerwonaku, (zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jednocześnie przyjmując do
wiadomości, że przysługuje mi prawo do dostępu do danych i ich poprawiania.
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