Załącznik nr 1 do Regulaminu
________________________________
Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu
________________________________
Adres Uczestnika

Oświadczenie
o nieodpłatnym przeniesieniu majątkowych praw autorskich
oraz przetwarzaniu danych osobowych
Ja niżej podpisany/a ______________________________
jako autor zdjęcia, zgłoszonego do konkursu „Nie czekaj zwierzęta sąsiada już tu są” organizowanego przez
Zachodniopomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla posiadaczy
zwierząt gospodarskich z terenu województwa zachodniopomorskiego, oświadczam, iż przenoszę całość
majątkowych praw autorskich do przesłanego zdjęcia w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu
na Organizatora a Organizator Konkursu te prawa przyjmuje.
Autorskie prawa majątkowe do zdjęcia wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora
w momencie podpisania niniejszego oświadczenia przez Uczestnika i dają Organizatorowi prawo
do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania zdjęcia na wszystkich polach eksploatacji,
w szczególności:
- rozpowszechniania w sieci Internet, w sieci zamkniętej;
- publiczne rozpowszechnianie wyświetlanie publiczne,
- celów marketingowych, promocji, reklamy, identyfikacji produktu, dla celów edukacyjnych,
szkoleniowych, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania zdjęcia w kraju i bez
ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe
i prawa zależne w zgodzie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1231 ze zm.).
Upoważniam ponadto Organizatora do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu
zgłoszonego do Konkursu zdjęcia oraz przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem
tego materiału.
Jako autor zdjęcia upoważniam do wykonywania nadzoru autorskiego i anonimowego rozpowszechniania
materiału.
Oświadczam, że zdjęcie jest autorstwa własnego i w związku z wykonaniem zdjęcia i przeniesieniem
majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora, nie naruszam w żaden sposób praw osób
trzecich.
Jako autor zdjęcia wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Przetwarzane dane (imię i nazwisko, zdjęcie) mogą być publikowane
zgodnie z powyższymi zasadami. Jestem świadomy, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawienia oraz oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w tym zakresie, zawartą
w § 10 Regulaminu.

________________________________
Data i podpis autora/ przedstawiciela ustawowego autora zdjęcia

