
Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych  

i zrzeczenia się praw autorskich osób biorących udział w akcji: 

“Jak tu Pięknie - Gmina Jerzmanowice-Przeginia  

w czterech porach roku” 

 
1. Oświadczam i gwarantuję, że przesłana praca fotograficzna jest wynikiem mojej twórczości 

i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. 

Odpowiedzialność za naruszenie przez zdjęcie jakichkolwiek praw osób trzecich w całości 

obciąża moją osobę. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie (dot. imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail) 

i publikowanie (dot. imienia, nazwiska) moich danych osobowych/danych osobowych 

mojego dziecka w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, 

radiowego, elektronicznego w celu realizacji akcji – „Jak tu Pięknie – Gmina 

Jerzmanowice-Przeginia w czterech porach roku” i nie przysługują mi z tego tytułu żadne 

roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. 

3. Jednocześnie nieodpłatnie przenoszę prawa autorskie majątkowe na Gminny Ośrodek 

Kultury w Jerzmanowicach do wykorzystywania nadesłanych zdjęć w zakresie wszystkich 

pól eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych obejmujących w szczególności: 

a. utrwalenie i zwielokrotnienie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową i 

zapisu magnetycznego; 

b. wykorzystanie pracy lub jej fragmentów do innych form edytorskich (w 

szczególności plansze, plakaty, publikacje okolicznościowe); 

c. wprowadzenie do obrotu (upowszechnianie) poprzez środki masowego przekazu 

(prasa, radio, telewizja, Internet); 

d. wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, 

sponsoringu, public relations, promocji Organizatora.  

Prawa autorskie przenoszę bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Przeniesienie praw 

autorskich do pracy następuje bez prawa do wynagrodzenia w stosunku do wszystkich pól 

eksploatacji. 

 

 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Jerzmanowicach przy 

ul. Centralnej 97, 32-048 Jerzmanowice, tel.: 12 389 51 97, e-mail: gok@jerzmanowice.eu, REGON: 

350962759, NIP: 677-13-12-605, strona internetowa: http://www.gok.jerzmanowice.eu. Obowiązku 

informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 RODO dopełniono na stronie internetowej Administratora – 

https://jerzmanowice.eu/?page_id=11177. 

 

 

 

 

……………………….......…..…   …………………………..… 
data, miejsce       podpis osoby pełnoletniej* 

 

 

* w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny 

 

https://jerzmanowice.eu/?page_id=11177

