ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

Data ………………………………

Ja……………………………………………………………………... zamieszkały/a w ……………………………………………, kod
pocztowy………………………………,
ul.………………………………………….………………,
numer
telefonu…………………………………….…………,
numer
PESEL
……………………………………………………
oświadczam, że:
1. praca „………………………………………………………………………….” zgłoszona do konkursu organizowanego
przez FoodCare sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie, przy ul. Spokojnej 4, 32 – 080 Zabierzów, jest
mojego autorstwa oraz jest wolna od wszelkich wad prawnych, praw lub roszczeń osób trzecich, a w
szczególności nie jest przedmiotem zastawu, licencji, użytkowania lub dzierżawy;
2. jako Laureat konkursu niniejszym zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mi
osobistych praw autorskich oraz w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.1. przenoszę na
FoodCare sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie, przy ul. Spokojnej 4, 32 – 080 Zabierzów, NIP: 944-1847-411, majątkowe prawa autorskie zgodnie z załącznikiem nr 2 na następujących polach
eksploatacji:
a. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na stronach
internetowych należących do Organizatora - wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu
magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową;
b. W zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. Nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za
pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i niekodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną
organizację radiową lub telewizyjną.
d. Retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;
e. Eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i
audiowizualnych;
f. W zakresie rozpowszechniania utworu lub jego elementów w sposób inny niż mowa powyżej publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp.
g. wykorzystanie w charakterze przedmiotów praw własności przemysłowej, w tym znaków
towarowych, znaków wspólnotowych, wzorów przemysłowych, wzorów wspólnotowych,
h. wykorzystywanie fragmentów lub całości do celów promocyjnych i reklamy Organizatora.
3. nie zobowiązałem się, ani nie zobowiąże się do przeniesienia praw majątkowych w całości lub
części na osobę trzecią, ani też żadnemu podmiotowi nie będzie przysługiwać prawo pierwokupu
przedmiotowych praw, w żadnym zakresie;
4. korzystanie z pracy konkursowej przez Organizatora, jego następców prawnych oraz
licencjobiorców nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności

majątkowych lub osobistych praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw patentowych,
tajemnicy przedsiębiorstwa, dóbr osobistych lub innych praw osób trzecich;
5. osoby uprawnione z tytułu praw osobistych do pracy konkursowej, nie będą wykonywać takich
praw w stosunku do Organizatora i innych podmiotów, którym to Organizator bezpośrednio lub
pośrednio umożliwi korzystanie z pracy konkursowej.
6. udzieleniem Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie w imieniu osób, którym przysługują
prawa autorskie osobiste do pracy konkursowej, w tym podejmowania w ich imieniu decyzji w
sprawie:
a) terminu i sposobu pierwszego udostępnienia pracy konkursowej publiczności,
b) oznaczenia pracy konkursowej imieniem lub nazwiskiem twórcy albo udostępnienia go w sposób
anonimowy,
c) dokonywania zmian w treści oraz formie pracy konkursowej, w tym łączenia jej z innymi utworami,
dodawania nowych elementów, wykorzystywania jedynie fragmentów pracy konkursowej,
dostosowywania pracy konkursowej do mediów wykorzystywanych przez Organizatora (jego
następców prawnych oraz innych podmiotów, którym Organizator udostępnił pracę konkursową),
d) sposobu wykorzystania pracy konkursowej według potrzeb, zamiarów oraz celów Organizatora
oraz podmiotów trzecich, którym Organizator udostępni pracę konkursową do wykonywania w
imieniu twórcy nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z pracy konkursowej,

…………………………………………… Data i czytelny podpis Laureata Nagrody

