Załącznik nr 4
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KORZYSTANIE
Z PRAW AUTORSKICH DO UDOSTĘPNIONEGO UTWORU*
Ja/My niżej podpisana/-y/-i ……………………………………. potwierdzam/-y, że
jestem/jesteśmy autorem/współautorami utworów fotograficznych/filmów reportażowopromocyjno-edukacyjnych**, które zostały stworzone w ramach Konkursu "EASY PLECAKI
OD SERCA", organizowanego przez Spokey sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w celu
edukacji uczniów, propagowania zasad pierwszej edycji Kampanii "EASY PLECAKI OD
SERCA" i Konkursu, promocji Organizatora i jego produktów oraz wykazania przez Szkołę
przed Organizatorem zaangażowania Szkoły i jej uczniów w Kampanię, zgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie Konkursu.
Oświadczam/-y, że ww. materiały, stanowią utwory w rozumieniu przepisów
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zostały przeze mnie/nas stworzone na
potrzeby Kampanii i realizacji zadań konkursowych i celów określonych e Regulaminie
Konkursu, który w całości akceptuję/-jemy. Utwory te nie naruszają praw autorskich lub
innych praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych. Wyrażam/-y
zgodę na to, aby Organizator Konkursu Spokey sp. z o.o. lub podmiot przez niego
upoważniony mógł wykorzystać w sposób nieodpłatny stworzone przeze mnie/-nas i
udostępnione za pośrednictwem Szkoły ……………………………… utwory w zakresie
celów promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem i Kampanią
"EASY PLECAKI OD SERCA" i promocją Organizatora i jego produktów, na stronie
Kampanii, Organizatora, na Facebooku, za pośrednictwem ogólnodostępnych środków
przekazu i na innych dostępnych polach eksploatacji, w tym wymienionych w art. 50 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz by nieodpłatnie mógł tworzyć utwory
zależne i na wyżej wymienionych zasadach, mógł korzystać z powstałych utworów
zależnych, na ww. polach eksploatacji.

Niniejsza zgoda jest udzielana w sposób nieograniczony w czasie i przestrzeni i jest
nieodwołana.
Z chwilą przekazania Organizatorowi egzemplarzy, na których utwór/utwory
utrwalono, na Organizatora przechodzą bez wynagrodzenia własność egzemplarzy, na
których te utwory utrwalono.
Udzielam/-y upoważnienia, żeby Organizator wykorzystując lub rozpowszechniając
utwór/-y w zakresie powyżej określonym, mógł oznaczać ją /imieniem i
nazwiskiem/imionami i nazwiskami ich autorów.

Wyrażam także zgodę na publikację danych osobowych moich/naszych**, w postaci
imienia i nazwiska, na stronie internetowej Kampanii, Organizatora i Szkoły, po zakończeniu
Konkursu, w celu podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach Konkursu.

……………………………………………
Czytelny podpis

oświadczenie podpisuje każdy twórca/współtwórca zaangażowany z ramienia szkoły w
wytworzenie utworu potwierdzającego realizację przez szkołę celów Kampanii "EASY
Plecaki od serca”, w tym dodatkowych aktywności podejmowanych przez szkołę,
uregulowanych Regulaminem Konkursu "EASY Plecaki od serca”.
** niepotrzebne skreślić
*

