
Zgoda właściciela na korzystanie z prawa własności lub prawa własności intelektualnej

Potwierdzając otrzymanie wynagrodzenia, niniejszym udzielam twórcy 
powstałych  podczas  opisanej  poniżej  produkcji  utworów (”Utwory”), 
oraz  jego  licencjobiorcom,  cesjonariuszom  i spadkobiercom  (jak 
również kolejnym osobom przez nich upoważnionym), nieodwołalnego 
zezwolenia  do  nieograniczonego  rozpowszechniania  i korzystania 
z wizerunków obiektów, które objęte są należącymi do mnie prawami 
własności  lub  prawami  własności  intelektualnej.  Utwory,  w których 
utrwalono  wizerunki  obiektów,  mogą  być  wykorzystywane  na 
wszystkich polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji 
wymienionych  w  art.  50  Ustawy  o prawie  autorskim  i prawach 
pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami), bez 
ograniczeń  czasowych  i terytorialnych.  Korzystanie  z wizerunków 
obiektów może w szczególności obejmować ilustrowanie, reklamowanie 
i promowanie  jakiegokolwiek  produktu  lub  usługi  czy  propagowanie 
jakichkolwiek legalnych treści. Twórca może udzielać osobom trzecim 
zezwoleń do  rozpowszechniania  i korzystania  z wizerunków obiektów 
w ramach  powstałych  Utworów,  z  prawem  do  dalszego 
sublicencjonowania,  jak  również  przenieść  niniejsze  uprawnienie  na 
osoby  trzecie,  w  tym  poprzez  włączenie  Utworów  do  zasobów 
dowolnego banku zdjęć. Wyrażam zgodę na kadrowanie, dokonywanie 
zmian  i modyfikacji  Utworów,  w których  utrwalono  wizerunki 
obiektów, jak również na łączenie ich z tekstem oraz z innymi utworami, 
w tym  graficznymi,  fotograficznymi,  audiowizualnymi,  filmowymi, 
dźwiękowymi i innymi. 

Przedstawienie i opis wizerunku obiektu, którego dotyczy zgoda 

Niniejszym  uznaję,  że  nie  posiadam  jakichkolwiek  autorskich  praw 
osobistych lub majątkowych do Utworów oraz że prawa te przysługują 
twórcy lub osobom przez niego upoważnionym. Oświadczam, że: (a) nie 
mam  praw  do  dodatkowego  wynagrodzenia,  (b)  nie  będę  wysuwać 
jakichkolwiek  dalszych  roszczeń  w  stosunku  do  twórcy  jego 
(sub)licencjobiorców,  cesjonariuszy  lub  spadkobierców  (c)  niniejsza 
zgoda  jest  wiążąca  również  dla  moich  spadkobierców  i następców 
prawnych, (d) niniejsza zgoda jest nieodwołalna, obowiązująca na całym 
świecie  i  nieograniczona  w czasie  oraz  że  podlega  przepisom prawa 
polskiego. 

Data produkcji:    ……………………………………………......

Miejsce produkcji  ……………………………………………....

Opis produkcji:

………………………………………………………………......

 

………………………………………………………………......

 

………………………………………………………………......

Oświadczam i gwarantuję, że podane przeze mnie dane są autentyczne 
i zgodne  ze  stanem  faktycznym.  Oświadczam,  że  zostałe(a)m 
poinformowany(a) o prawie do wglądu do swoich danych oraz o prawie 
ich poprawiania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie 
moich  danych  osobowych  sublicencjobiorcom  twórcy  na  potrzeby 
związane z licencjonowaniem utworów, w tym na przesyłanie danych do 
krajów o innym prawodawstwie w zakresie ochrony danych osobowych 
i prywatności.  Dane  mogą  być  przechowywane,  przeglądane 
i wykorzystywane tak długo, jak długo licencjonowane będą utwory lub 
dochodzone  będą  prawa  z  tym  związane.  Dane  osobowe  nie  będą 
udostępnione publicznie. 

Dane osoby udzielającej zgodę:

Imię i nazwisko …………………………………………………

Data urodzenia …………………………………………………..

Adres (ulica i nr)  .……………………………………………….

Adres (kod i miejscowość) ………………………………………

Adres e-mail     …………………………………………………..

Numer telefonu …………………………………………………..

Dane twórcy:

 

Imię i nazwisko …………………………………………………..

 

Adres e-mail    …………………………………………………..

 

 

……………………………………………………………………….

Data          Miejscowość                                           Podpis twórcy 

Oświadczam i gwarantuję, że mam ukończone 18 lat oraz że jestem 
właścicielem  lub/oraz  należycie  umocowanym  pełnomocnikiem 
wszystkich właścicieli praw dotyczących obiektu 

 

 

 

 

…………………………………………………………………

Data          Miejscowość             Podpis osoby udzielającej zgodę


