Załącznik 3 do Regulaminu Konkursu POWER foto 2 edycja
Zgoda na wykorzystanie Zdjęcia
(udzielana przez autora Zdjęcia będącego osobą pełnoletnią)
Ja, niżej podpisany [imię, nazwisko, adres zamieszkania],

................................................................................................................................................................
jako osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niniejszym wyrażam
zgodę na wykorzystanie zdjęcia mojego autorstwa (dalej: „Zdjęcie” lub „Utwór”) przez: [nazwa
Uczestnika Konkursu, tj. pełna nazwa Instytucji beneficjenckiej zgłaszającej Zdjęcie]
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
polegające na zgłoszeniu Zdjęcia na konkurs POWER foto 2 edycja organizowanego przez Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (dalej: „FRSE”) oraz publikację Zdjęcia przez FRSE w
materiałach promocyjnych FRSE.
Zgoda jest bezpłatna i bezterminowa oraz dotyczy następujących pól eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu lub jego części: wytworzenie egzemplarzy Utworu przy użyciu
wszystkich dostępnych technik, w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego i cyfrowej,
wprowadzania i zapisywania do pamięci komputera FRSE,
b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwór utrwalono: wprowadzenie do obrotu, użyczenie
lub najem oryginału lub egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w lit. b): publicznego wystawienia,
wyświetlenia, retransmisji, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie go w sieci Internet, jak
również nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie
za pośrednictwem satelity, równocześnie i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację
radiową lub telewizyjną.

Jednocześnie oświadczam, że:
−

wykonałam/wykonałem Zdjęcie osobiście i nie jest obciążone żadnymi roszczeniami, ani żadnymi prawami
osób trzecich oraz, że w wypadku roszczeń osób trzecich wnoszonych wskutek wykorzystania Zdjęcia przez
FRSE jestem świadom, że ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność;

−

zapoznałam/zapoznałem em się z Regulaminem Konkursu POWER foto 2 edycja, w szczególności informacją
o udzieleniu licencji niewyłącznej zawartej w § 2 ust. 10 oraz o ochronie danych zawartą w § 5 Regulaminu.

.............................................................................
Miejscowość i data

.....................................................
Czytelny podpis udzielającego zgody

