
Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu majątkowych praw autorskich  

na Organizatora Konkursu plastycznego „Razem dla Pokoju. Działamy lokalnie na rzecz pokoju na 

świecie” oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

 

Jako opiekun prawny autora ............................................................................................................................. 

(imię i nazwisko uczestnika) -  ucznia klasy ………………, 

Szkoły …………………………..………………………………………………. w ………………………. - 

załączonej pracy plastycznej  zwanej dalej „utworem”,  zgłoszonej do konkursu plastycznego „Razem dla 

Pokoju. Działamy lokalnie na rzecz pokoju na świecie”, oświadczam, że jestem uprawniony do 

przeniesienia majątkowych praw autorskich do pracy plastycznej w zakresie wskazanym w niniejszym 

oświadczeniu.  

 

Jako opiekun prawny autora przenoszę nieodpłatnie na Organizatora konkursu – Stowarzyszenie Centrum 

Wolontariatu z siedzibą w Lublinie ul. Jezuicka 4 – autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne (z 

zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska autora). Autorskie prawa majątkowe do pracy plastycznej 

wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i 

dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego terytorialnie i czasowo wykorzystania utworu i 

rozporządzania nim.  

 

Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na wszelkich polach eksploatacji w tym: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego; 

2) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze Zamawiającego oraz wyświetlanie 

utworu pod adresami domenowymi Zamawiającego; 

3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także publiczne 

udostępnianie utworu lub egzemplarzy utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 

i czasie przez siebie wybranym; 

5) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu. 

 

Jako opiekun prawny autora utworu przenoszę na Organizatora konkursu własność jednego egzemplarza, na 

którym utrwalono pracę plastyczną. 

 

Jako opiekun prawny autora pracy plastycznej oświadczam, że utwór jest autorstwa mojego podopiecznego i 

że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na 

Organizatora konkursu nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. 

 

Jako opiekun prawny autora pracy plastycznej wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji przedmiotowego konkursu w zakresie wyłonienia 

zwycięzcy i przyznania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

 

 

 

 

………...…………………………………………………. 

Data i czytelny podpis prawnego opiekuna autora pracy plastycznej 

 



 


