Oświadczenie o udzieleniu nieodpłatnej licencji

Ja, niżej podpisany/-a ................................................................................................
zamieszkały/-a w (adres)…………………………………........................................
....................................................................................................................................
oświadczam, że posiadam niczym nieograniczone autorskie prawa do materiałów
przesyłanych przeze mnie na konkurs „Filmoteka Szkolna. Akcja!”, organizowany
przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (zwanej dalej CEO), z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Noakowskiego 10, posługującej się nr NIP: 525-17-26-659;
REGON: 012433534, w postaci etiudy filmowej/recenzji filmowej (niepotrzebne
skreślić), zwane dalej Materiałami Konkursowymi, inspirowanej filmem z pakietu
Filmoteki Szkolnej. Oświadczam również, że ww. Materiały Konkursowe nie
naruszają praw osób trzecich.
Jednocześnie, niniejszym nieodpłatnie udzielam Fundacji Centrum Edukacji
Obywatelskiej nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej
„Licencja”) do korzystania z mojego utworu / przedmiotu praw pokrewnych w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów,
nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, na czas nieoznaczony, z prawem
do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w
całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi
utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu
praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól
eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w
szczególności następujących:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów - wytwarzanie
egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i
wielkość nakładu;
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b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których
utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, - wprowadzanie do
obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw
pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach
informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia
mobilne).
Licencja obejmuje także:
a. zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania
zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;
b. zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu
wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;
c. upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku
do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych;– oraz prawa
pokrewne z zastrzeżeniem miedzy innymi ujawnienia nazwiska Autora
(autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty oraz z obowiązkiem przekazania
Autorowi 1 egzemplarza autorskiego każdego wydania.

………………………..
miejsce i data

………………………..
czytelny podpis osoby

………………………..
czytelny podpis
rodzica/opiekuna
prawnego (w wypadku
zgody niepełnoletniej
osoby, która ukończyła
13 lat)
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Zgoda na publikację wizerunku (dorośli i osoby powyżej 13 r.ż)

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego
podczas sesji filmowej dnia ........................... w ……………………….., w ramach
kręcenia etiudy filmowej realizowanej przez ………………………………………
………………………………………………………………………………………,
nadesłanej na konkurs filmowy „Filmoteka Szkolna. Akcja!” organizowany przez
Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (zwaną dalej CEO), z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Noakowskiego 10, posługującą się nr NIP: 525-17-26-659 i
REGON: 012433534 oraz Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny (zwany
dalej FINA) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5.
Zgoda dotyczy utrwalenia i rozpowszechnienia mojego wizerunku w
zarejestrowanych materiałach filmowych, fotograficznych i marketingowych
dotyczących projektu Filmoteka szkolna. Akcja!, jak również w innych materiałach
tworzonych na potrzeby działalności Organizatorów i rozporządzania powstałą
rejestracją filmową, fotograficzną i materiałami na następujących polach
eksploatacji:
a.

b.

c.

utrwalanie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego
urządzenia), na wszelkich nośnikach, w jakiejkolwiek technice (w tym
cyfrowej), systemie lub formacie, zapisem mechanicznym, optycznym,
magnetycznym, elektronicznym lub innym; drukiem, na nośnikach audio lub
video, nośnikach światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach,
nośnikach komputerowych i wszelkich innych nośnikach zapisów i pamięci;
wszelkie zwielokrotnianie, w tym; techniką magnetyczną na kasetach video,
audio, dyskach audiowizualnych, audialnych, techniką światłoczułą i
cyfrową, drukiem, techniką zapisu komputerowego,
wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym w stacjach naziemnych, za
pośrednictwem
satelity,
w
sieciach
multimedialnych
lub
telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw.
simulcasting lub webcasting) w sposób niekodowany lub kodowany, w
obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym
analogowej lub cyfrowej, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu,
w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych,
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d.

e.
f.
g.
h.
i.

telefonicznych lub telekomunikacyjnych, w tym także w ramach tzw.
“platform cyfrowych”, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji
i radia (w tym także “on demand”, “pay per view”, w zamkniętych obiektach,
itp.), w tym Internet,
wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje
naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub
multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym
także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek
technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez
możliwości zapisu w tym także w serwisach wymienionych w lit. c), w tym
Internecie, w tym na stronach internetowych Filmoteki Szkolnej, FINA i
CEO,
wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie,
wprowadzenie do obrotu w kraju i za granicą, w tym przy użyciu Internetu,
wykorzystanie w całości lub we fragmentach w utworach multimedialnych,
audiowizualnych,
wykorzystanie w całości lub we fragmentach do celów promocji lub reklamy,
użyczenie, wypożyczenie, najem lub wymiana nośników, na których
wizerunek utrwalono.

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje również prawo do dokonywania
wszelkich modyfikacji całości lub części wizerunku, opatrywania wizerunku
dodatkowymi zdjęciami, elementami graficznymi, napisami i wszelkiej obróbki
cyfrowej.
Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku jest ograniczona czasowo do 10 lat po
zakończeniu realizacji projektu Filmoteka szkolna. Akcja!.
Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku zgodnie z powyższym zakresem
pozostaje całkowicie dobrowolne. Potrzeba uzyskania stosownej zgody wynika z
przepisów prawa (tj. art. 81 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych osobowych, w tym
wizerunku, przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), z siedzibą w
Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail dane.osobowe@ceo.org.pl tel.
22 875 85 40 oraz Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny (FINA) z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w celu upublicznienia w
wydawnictwach, drukach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i na stronie
internetowej.
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Wiem, że:
 Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość emailową zawierającą stosowne żądanie, wraz z imieniem i nazwiskiem, na
adres mailowy CEO: dane.osobowe@ceo.org.pl i FINA iod@fina.gov.pl .
 Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do upublicznienia
wizerunku.
 Podane dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które
świadczą na rzecz CEO i FINA usługi związane z przetwarzaniem danych
osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do
samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania
poleceń CEO i FINA w tym zakresie.
 Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż 10 lat
po zakończeniu konkursu, w ramach którego wizerunek jest upubliczniony.
 Dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, w których
zostanie wykorzystany utrwalony wizerunek, do celów kontroli finansowej
tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów Fundacji
oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania
środków finansowych.
 Mam prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
oraz przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych
praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.
 Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).

………………………..
miejsce i data

………………………..
czytelny podpis osoby

………………………..
czytelny podpis
rodzica/opiekuna
prawnego (w wypadku
zgody niepełnoletniej
osoby, która ukończyła
13 lat)
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