Zał. nr 4 do Regulaminu funkcjonowania Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle

OŚWIADCZENIE dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) upoważniony/a do reprezentowania (nazwa podmiotu)
oświadczam, co następuje:
1. (Nazwa podmiotu) przysługują wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe,
które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do fotografii oraz
(proszę wymienić ewentualnie inne materiały posiadające cechy utworu w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), załączonych do dokumentów,
o których mowa w Regulaminie funkcjonowania Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
Warmia Mazury Powiśle, przedkładanych przez (nazwa podmiotu).
2. Materiały, o których mowa w pkt 1, zostały stworzone bez udziału osób trzecich oraz nie
zaciągnięto jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczałyby lub wyłączałyby prawo
(nazwa podmiotu) do przeniesienia przysługujących mu praw na Województwo
Warmińsko-Mazurskie.
3. (Nazwa podmiotu) nieodpłatnie przenosi na Województwo Warmińsko–Mazurskie
autorskie prawa majątkowe do materiałów, o których mowa w pkt 1, w szczególności na
następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu na
wszelkich nośnikach, w szczególności audiowizualnych, na kasetach wideo, na dysku
komputerowym, DVD, dyskietce, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej,
płycie analogowej, płycie kompaktowej, na CD, VCD, CD Romie i plikach MP3,
b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną,
audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku),
optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego,
c. eksploatacja w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do
pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym
w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań
i wielkości nakładów,
d. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie oraz w ramach
dowolnych usług telekomunikacyjnych, m.in. DSL/ADSL),
e. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór został utrwalony
– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworów lub oryginału,
f. wykorzystanie na stronach internetowych,
g. wykorzystanie w utworach multimedialnych,
h. wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji.
4. (Nazwa podmiotu) wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do
materiałów, o których mowa w pkt 1, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych
w niniejszym Oświadczeniu.
5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje bez ograniczenia co do terminu,
czasu, terytorium, ilości egzemplarzy.

6. Wraz z prawami, o których mowa w pkt 3, (nazwa podmiotu) przenosi nieodpłatnie na
Województwo Warmińsko-Mazurskie własności nośników, na których utrwalono materiały,
o których mowa w pkt 1.
7. (Nazwa podmiotu) wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez
Województwo Warmińsko-Mazurskie wszelkich zmian i modyfikacji w materiałach, o
których mowa w pkt 1.
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