Załącznik 2

Oświadczenie 1
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację opracowanych przeze mnie/przez nas konspektów lekcji zgłoszonych
w ramach konkursu pt. „Postawa to podstawa”, organizowanego przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny
z siedzibą w Warszawie 00-695, ul. Nowogrodzka 42 lok. 501, zwanego dalej Organizatorem.
Oświadczam/y, że opracowany przeze mnie/przez nas zbiór konspekt jest wynikiem mojej samodzielnej pracy/naszej
współpracy i przysługują mi/nam pełne prawa, w tym autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworu,
a w szczególności, że utwór ten jako całość ani jego fragmenty nie naruszają praw osób trzecich.
Oświadczam/y, że posiadam/y zgodę osób, których wizerunki zostały utrwalone w konspektach na wykorzystanie tych
wizerunków. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada/ją
autor/autorzy konspektów.
Oświadczam/y, że jestem świadomy/jesteśmy świadomi, iż nagrodzenie lub wyróżnienie przekazanych konspektów jest
równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora. W ramach
przeniesienia tych praw wyrażam zgodę na nieograniczone w czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie
konspektami na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.) tj.:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Zezwalam na wykorzystanie mojego imienia, nazwiska oraz informacji o nazwie i adresie placówki, w której jestem
zatrudniony w odniesieniu do opracowanych przez mnie/nas konspektów na potrzeby realizacji konkursu i jego promocji
oraz w działalności edukacyjno-promocyjnej Organizatora.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora, w celu i na potrzeby realizacji i promocji ww. konkursu.
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