Gdańsk, dnia

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Telefon kontaktowy

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH MAJĄTKOWYCH
I UDZIELENIU ZEZWOLEŃ
Ja, niżej podpisany(a)…………………………………….. jako opiekun prawny dziecka………………….
(dalej również „Twórca”), oświadczam, że moje dziecko wykonało zdjęcie(a)/ rysunek(ki)* pod tytułem
………………………………………………………………………………………… i jako opiekun Twórcy pracy
plastycznej dysponuję prawami autorskimi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), zarówno do tekstu, jak i materiału
ilustracyjnego – dalej „Utwór”.
1.

Oświadczam, że wraz z przekazaniem pracy plastycznej Pomorskiemu Ośrodkowi Adopcyjnemu

w Gdańsku (dalej „POA”), POA staje się właścicielem wszystkich egzemplarzy tychże prac oraz nabywa na
zasadach wyłączności wszelkie autorskie prawa majątkowe do rozporządzania i korzystania z Utworów na
pełen czas trwania tych praw, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszelkich istniejących w dniu
złożenia niniejszego Oświadczenia polach eksploatacji, w tym wymienionych w art. 50 Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w nieograniczonej
ilości egzemplarzy, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu
nośników magnetycznych, magneto-optycznych, cyfrowych, technik video, techniką komputerową
lub przy pomocy rzutnika,
b) wykonania lub zlecania innym podmiotom wykonania zależnych praw autorskich,
c) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,
d) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania, w szczególności na
ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za
pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,
e) nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej przez stację naziemną oraz za
pośrednictwem satelity,

f)

wykorzystania utworów

dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji POA,

wprowadzania poprawek,
g) z chwilą nabycia praw autorskich POA staje się upoważniony do rozpowszechniania prac
plastycznych w całości lub fragmentach, a także łączenia ich z innymi pracami

wedle uznania

i potrzeb POA w kraju i poza jego granicami.
Opiekun twórcy nieodwołalnie upoważnia POA na zasadzie wyłączności oraz bez konieczności

2.

uzyskiwania odrębnej zgody opiekuna Twórcy, do wykonywania niemajątkowych autorskich praw osobistych
i zależnych do wytworzonych prac plastycznych, w zakresie niezbędnym do należytego z nich korzystania
zgodnie z jego celem, w tym POA przysługuje prawo do: decydowania o pierwszym udostępnieniu prac
plastycznych publiczności, dokonywania wszelkich opracowań i zmian w pracach, w tym do naruszania
formy i zmiany sposobu wykorzystania, łączenia z innymi dziełami oraz komponowania i wykorzystywania
ich części w dowolny sposób, oznaczania autora w sposób ustalony przez POA oraz nadzoru nad sposobem
korzystania z prac plastycznych i dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich przez osoby
trzecie. Jednocześnie opiekun Twórcy powstrzyma się od wykonywania autorskich praw osobistych
w terminie 5 lat od odbioru Utworu przez POA.
Opiekun Twórcy ponosi wobec POA pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu szkód, jakie

3.

może ponieść POA, będących konsekwencją naruszenia praw autorskich osób trzecich lub nieprawdziwych
oświadczeń złożonych przez Twórcę.
Opiekun Twórcy przenosi prawa, o których mowa w niniejszym oświadczeniu oraz udziela zgód

4.

nieodpłatnie.
5.

Oświadczam, że:

- Prace plastyczne zostały wykonane przez moje dziecko osobiście;
- Praca plastyczna jest całkowicie oryginalna i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które
mogłyby spowodować odpowiedzialność wobec osób trzecich, tzn. nie jest opracowaniem, przeróbką
lub adaptacją cudzej pracy/dzieła;
- Praca plastyczna nigdy wcześniej nie była publikowana lub rozpowszechniona;
- wyrażam zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w celu wykonania przez POA uprawnień
o których mowa w niniejszym oświadczeniu

Ja, niżej podpisany przyjmuję do wiadomości, że POA z tytułu publikowania Utworu nie uzyska
żadnych korzyści majątkowych.

Podpis opiekuna prawnego dziecka (Twórcy)
……………………..…………………………….
*właściwe podkreślić

Obowiązek informacyjny Administratora Danych
1. Administratorem danych osobowych podanych w oświadczeniu jest Pomorski Ośrodek Adopcyjny
w Gdańsku z siedzibą przy al. Gen. J. Hallera 14 , 80-401Gdańsk;
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony swoich
danych osobowych pod adresem e-mail iod@poa-gdansk.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora, wskazany w pkt. 1;
3. Pani/Pana dane osobowe podane w oświadczeniu przetwarzane będą w celu promowania działań
statutowych Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku na podstawie powyższej umowy w myśl
art. 6 ust. 1 lit b RODO, a następnie na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach tj. w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze, a zatem na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu
archiwizacji tj. 25 lat;
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty, którym należy udostępnić dane
osobowe na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w ramach
prowadzonej działalności statutowej. Kategoriami takich odbiorców będą np. usługodawcy IT i hostingu
danych, podmioty świadczące usługi pomocy prawnej z którymi Administrator zawarł adekwatne
umowy;
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Z uprawnień może Pani/Pan skorzystać
kontaktując się z Administratorem (pkt.1) lub Inspektorem Ochrony Danych (pkt. 2);
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa);
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest dobrowolne, przy czym
konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak publikacji Pani/Pana utworu;
9. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
10. Administrator nie przetwarza w sposób zautomatyzowany Pani/Pana danych osobowych w tym
nie dokonuje ich profilowania.

