
Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu Filmowego pod nazwą „Olkusz nas kręci”  

Wzór pisemnego oświadczenia uczestnika Konkursu  

……………………………………………………. (imię i nazwisko)  

……………………………………………………. (adres)  

…………………………………………………….  

(miejscowość, data)  

OŚWIADCZENIE  

Ja, niżej podpisany(a), na postawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

[Dz.U. z 2016, poz. 380, ze zm.] oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych [Dz.U. z 2016, poz. 666 ze zm.], oświadczam, co następuje:  

I. Dane osobowe 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w 

związku z jego przebiegiem.  

II. Wizerunek  

1. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach mojego wizerunku, 

utrwalonego na filmie przekazanym przeze mnie Urzędowi Miasta i Gminy w Olkuszu [„UMiG 

Olkusz”] w ramach konkursu pod nazwą „Olkusz nas kręci” - zwanego dalej „Filmem”.  

2. Zapewniam, iż uzyskałem/am wszelkie niezbędne zgody osób trzecich, których wizerunek 

utrwalony został na Filmie, na rozpowszechnianie przez UMiG Olkusz w całości lub we fragmentach 

ich wizerunku oraz zapewniam, iż osoby te nie będą wnosić wobec UMiG Olkusz żadnych roszczeń z 

tytułu rozpowszechniania Filmu.  

3. Mój wizerunek oraz wizerunek osób trzecich utrwalony na Filmie może być wykorzystany przez 

UMiG Olkusz na potrzeby organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu oraz realizacji praw z tytułu nagród w 

Konkursie, rozpowszechniania i publikacji w Internecie, udostępniania publicznego w ramach 

promocji Konkursu oraz celów zawartych w regulaminie konkursu, a także na potrzeby udostępnienia 

Filmu podmiotom trzecim w celach niekomercyjnych.  

4. Oświadczam ponadto, iż rozpowszechnienie mojego wizerunku oraz wizerunku osób trzecich 

utrwalonego na Filmie na zasadach określonych w niniejszym oświadczeniu nie stanowi naruszenia 

czci, prywatności ani żadnych innych dóbr osobistych.  

5. Zgoda na rozpowszechnienie wizerunku określona w niniejszym oświadczeniu nie wiąże się z 

obowiązkiem zapłaty przez UMiG Olkusz na moją rzecz ani na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej 

wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.  

III. Prawa własności intelektualnej  



6. Oświadczam, iż jestem twórcą Filmu i przysługują mi do niego wszelkie prawa własności 

intelektualnej.  

7. Na mocy niniejszego oświadczenia, przenoszę nieodpłatnie na UMiG Olkusz autorskie prawa 

majątkowe do Filmu, w odniesieniu do terytorium całego świata, na następujących polach 

eksplantacji: (a) utrwalanie, zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, wprowadzenie do 

pamięci komputera; (b) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału utworu oraz jego 

egzemplarzy; oraz (c) rozpowszechnianie w sposób inny niż określony w literze (b) przez publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie oraz publiczne 

udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym, (d) przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany.  

8. Udzielam UMiG Olkusz nieodwołalnego zezwolenia na sporządzenie, korzystanie i rozporządzanie 

utworami zależnymi w stosunku do Filmu lub jego części, to jest w szczególności opracowaniami, 

adaptacjami, zmianami i przeróbkami Filmu wymienionych na polach eksploatacji w pkt.7 powyżej.  

9. Oświadczam i zapewniam, że:  (a) jestem uprawniony/a do przeniesienia na UMiG Olkusz 

autorskich praw majątkowych do Filmu w zakresie określonym w niniejszym oświadczeniu, oraz że 

przeniesienie na UMiG Olkusz tych praw nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich;  

(b) jestem uprawniony/a do udzielenia UMiG Olkusz wszelkich zgód, zezwoleń, upoważnień jak 

również jestem uprawniony/a przenieść na UMiG Olkusz wszelkie prawa wymienione w niniejszym 

oświadczeniu, a udzielenie tych zgód, zezwoleń, upoważnień i przeniesienie na UMiG Olkusz praw 

określonych w oświadczeniu nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich;  

(c) korzystanie i rozporządzanie przez UMiG Olkusz z Filmu w zakresie określonym w oświadczeniu i 

przepisach prawa oraz wykonywanie innych praw nabytych na mocy oświadczenia nie będzie 

naruszało praw jakichkolwiek osób trzecich.  

10. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do UMiG Olkusz, jego licencjobiorców, 

sublicencjobiorców lub podmiotów, na które UMiG Olkusz przeniesie uprawnienia wynikające z 

niniejszego oświadczenia, jakichkolwiek roszczeń wynikających z naruszenia autorskich praw 

majątkowych lub osobistych praw autorskich do Filmu, praw zależnych bądź też innych praw na 

dobrach niematerialnych, zwolnię UMiG Olkusz, jego licencjobiorców, sublicencjobiorców lub 

podmioty, na które UMiG Olkusz przeniesie uprawnienia wynikające z oświadczenia z jakiejkolwiek 

odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryję wszelkie koszty poniesione przez UMiG 

Olkusz lub podmioty, na które UMiG Olkusz przeniesie uprawnienia wynikające z oświadczenia, 

poniesione przez te podmioty w związku z podniesieniem roszczeń, o których mowa powyżej.  

11. Zezwalam na publikację zgłoszonego Filmu w mediach elektronicznych Organizatora i Partnerów 

Konkursu, w tym udzielam licencji nieograniczonej terminowo na wykorzystywanie Filmu.  

12. W sprawach spornych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, pod jurysdykcją sądów 

polskich.  

[Twórca] ………………………………..……, dnia ……………………… r.  

……………………………………..    (czytelny podpis)  


