Oświadczenie przekazania praw autorskich

.......................................................
Imię i nazwisko
.......................................................
Adres:
.......................................................
Tel. Kont. (lub email)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, iż posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do zdjęć (dalej nazywanych
Utworem) przekazywanych w ramach Projektu oraz Konkursu „Cyfrowy Radzymin w
retrospekcji”, oraz że zapoznałem się i znane mi są Regulaminy Projektu oraz Konkursu, a także
zasady wykorzystania przez Stowarzyszenie Radzymińskie Forum z siedzibą w Radzyminie (05250) przy ul. Weteranów 47, KRS: 0000278981, NIP 125-14-41-601 (dalej: Organizator) zdjęć na
potrzeby projektu.
Oświadczam także, że przekazywane do digitalizacji zdjęcia nie naruszają majątkowych i osobistych
praw autorskich osób trzecich.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie w ramach projektu praw autorskich, (niewyłącznych)
oraz praw majątkowych do zdjęć w zakresie:
- utrwalania i zwielokrotniania przekazanego utworu/ów – wytwarzanie egzemplarzy utworu bez
względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i
wielkość nakładu;
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do
obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i
bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie korekty i
redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do
innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego, artykułu
prasowego;
- oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora (Autorów) w
sposób
zwyczajowo
przyjęty
oraz
z
obowiązkiem
przekazania
Autorowi
1 egzemplarza autorskiego każdego wydania.
W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia jej praw, Uczestnik zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia
Organizatora od obowiązku świadczeń z tego tytułu. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej
przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko Organizatorowi,
Uczestnik będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie po stronie pozwanego Organizatora i
podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie

……………………………….
Podpis uczestnika (autora) i data

