Załącznik nr 1 do Regulaminu Warsztaty „Uzdrowisko” w ramach projektu KIICS

Wzór oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich majątkowych
1. Ja niżej podpisany/a, legitymujący/a się dowodem osobistym, wydanym przez
……………………………………………………, o numerze ………………………………………,
posiadający/a numer PESEL ……………………………………… niniejszym przenoszę na
Organizatora wszelkie prawa autorskie do projektu stworzonego wspólnie z innymi Uczestnikami
podczas Warsztatów „Uzdrowisko” organizowanych przez Organizatora w ramach projektu KIICS
(dalej na potrzeby niniejszego załącznika jako „Utwór”).
2. Potwierdzam, że jestem współautorem Utworu, który jest wolny od wad prawnych i nie narusza
praw osób trzecich. Przyjmuję na siebie pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku gdyby
osoba trzecia zgłosiła roszczenia wobec Utworu. Dodatkowo potwierdzam, że bez wynagrodzenia
Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo dokonywania opracowania Utworu i korzystania z
opracowania w zakresie wskazanym w ustępach poniżej. Ponadto oświadczam, że z chwilą
przekazania Utworu na Organizatora przechodzi własność każdego egzemplarza Utworu.
3. Niniejszym przenoszę na Organizatora prawa autorskie do Utworu na następujących polach
eksploatacji:
a. używania i wykorzystania Utworu lub jego fragmentu w działalności gospodarczej,
edukacyjnej, promocyjnej, reklamowej i informacyjnej Organizatora,
b. utrwalanie i zwielokrotnianie na jakimkolwiek nośniku niezależnie od technologii,
standardu, systemu i formatu;
c. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których został utrwalony – wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
d. rozpowszechnianie w sieci Internet na zasadach dowolnie obranych przez Organizatora, z
zastrzeżeniem wskazywania każdorazowo autorów i właścicieli Utworu;
e. rozpowszechnianie w sposób inny niż określony w punktach powyżej – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;
f. korzystanie lub rozporządzanie w całości lub w dowolnych fragmentach;
g. wprowadzanie zmian w całości lub do jego dowolnych fragmentów;
h. wprowadzanie do pamięci komputera i sieci teleinformatycznej w tym do sieci Internet –
na stronie Organizatora: www.kopernik.org.pl;
i. podjęcie lub zlecanie produkcji lub innej formy wytwarzania dowolnej liczby egzemplarzy
zarówno na użytek własny, jak i w celu wprowadzenia do obrotu, jak też publicznego
wystawiania i wdrożenia do produkcji przemysłowej.
4. Wyrażam zgodę na zamieszczanie pod Utworem imienia i nazwiska jego wszystkich
współautorów, w tym mojego.
5. Oświadczam, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu obejmuje także
przeniesienie na Organizatora wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw
autorskich oraz przenoszenia nabytych praw na inne osoby oraz następuje bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych.
6. Niniejszym zezwalam Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych do Utworu, tj. na
rozporządzanie oraz korzystanie z utworów zależnych oraz wyrażam zgodę, aby dalszej zgody na
wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie udzielał Organizator.

Warszawa, …………………………………….
data

…………………………………….
własnoręczny podpis Uczestnika
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