Oświadczenie o przekazaniu majątkowych praw autorskich
Ja,
niżej
podpisany/a,
zam.
……………………………………………………………
(PESEL:……………………….), niniejszym oświadczam, iż posiadam niczym nieograniczone
autorskie prawa do materiałów przesyłanych przeze mnie na konkurs „Świat wokół mnie”
organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku (zwanej dalej MDK),
przy ul. Broniewskiego 23, posługującej się nr NIP: 642-31-48-003; w postaci etiudy
filmowej/spotu filmowego (zwane dalej Materiałami Konkursowymi). Oświadczam również, że
ww. Materiały Konkursowe nie naruszają praw osób trzecich.
Jednocześnie, niniejszym udzielam MDK 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, filmów, nagrań dźwiękowych, na czas nieoznaczony, 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 / na stronie internetowej
MDK w Rybniku w ramach prezentacji nagrodzonych prac konkursowych.

.................................................................... ………………….……………………………….
miejsce podpisania i data czytelny podpis (imię i nazwisko)*
*w przypadku osób nieletnich, oświadczenie dodatkowo podpisują ich opiekunowie prawni

Zezwolenie na wykorzystanie wizerunku w konkursie „Świat wokół mnie”
na etiudę filmową
Ja, niżej podpisany/a, zam. ………………………………………………………………………….
(PESEL: ……………………..), wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku,
utrwalonego podczas sesji filmowej dnia ....................... w …………………..……………….,
w ramach kręcenia etiudy filmowej realizowanej przez …………………………………………
na konkurs filmowy „Świat wokół mnie!”, organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury
w Rybniku, przy ul. Broniewskiego 23, posługującej się nr NIP: 642-31-48-003.
Niniejsza zgoda obejmuje nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie i powielanie mojego
wizerunku, o którym mowa powyżej, w sposób nieograniczony terytorialnie w Internecie
na stronie MDK w ramach konkursu „Świat wokół mnie”. Niniejsza zgoda na wykorzystanie
wizerunku jest ograniczona czasowo do 10 (dziesięciu) lat po zakończeniu konkursu.

................................................................. ………………….……………………………….
miejsce podpisania i data czytelny podpis (imię i nazwisko)*
*w przypadku osób nieletnich, zezwolenie dodatkowo podpisują ich opiekunowie prawni

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja,
niżej
podpisany/a,
zam.………………………………………………………………….
(PESEL: ……………………..), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku (MDK) przy ul. Broniewskiego 23, dla celów
konkursu organizowanego przez MDK drogą elektroniczną. Zgoda obejmuje przetwarzanie
danych teraz i w przyszłości. Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych oraz
do ich poprawiania, a także żądania ich ewentualnego usunięcia w przypadkach określonych
w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133
poz. 883 z późniejszymi zmianami).

.................................................................………………….……………………………….
miejsce podpisania i data czytelny podpis opiekuna prawnego

