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Oświadczenie o udzieleniu licencji oraz zgoda na publikację danych  

- zabawa plastyczno-literacka „Dzień Dziecka” - Urząd Gminy Lubicz  

Oświadczenie w sprawie udzielenia licencji niewyłącznej na publikację pracy plastycznej, przygotowanej  

w ramach zabawy plastyczno-literackiej dla dzieci z gminy Lubicz z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka 

 

Udzielam nieodpłatnie Gminie Lubicz licencji niewyłącznej na wykorzystanie dostarczonej pracy plastycznej, przygotowanej  

w ramach zabawy plastyczno-literackiej dla dzieci z gminy Lubicz z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. 

Oświadczam, że dysponuję prawami autorskimi do przekazanej w ramach ww. zabawy pracy i jako dysponent tych praw jestem 

uprawniony do złożenia niniejszego oświadczenia. 

Oświadczam, że korzystanie z pracy przez Gminę Lubicz w zakresie ustalonym w niniejszym oświadczeniu, nie będzie naruszać 

praw osób trzecich.  

Licencja obejmuje także prawo do korzystania z pracy w całości lub wybranej części oraz prawa zależne, w tym w szczególności 

prawo do wprowadzania niezbędnych zmian w fotografiach pracy (np. kadrowanie).  

Licencja zostaje udzielona bezterminowo. Termin obowiązywania licencji rozpoczyna bieg począwszy od dnia podpisania 

niniejszego oświadczenia.  

Niniejsze oświadczenie uprawnia Gminę Lubicz do korzystania z pracy na następujących polach eksploatacji:  

1) utrwalanie i zwielokrotnianie, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy fotografii, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, umieszczanie na stronach internetowych, odtwarzanie oraz 

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy. 

W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko gminie Lubicz na drodze procesu o naruszenie praw autorskich  

w związku z korzystaniem przez gminę Lubicz przekazanej w ramach zabawy pracy zgodnie z niniejszym oświadczeniem, będę 

zobowiązany niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego i zwolnić gminę Lubicz z wszelkich roszczeń. 

 

Imię i Nazwisko ................................................................................................................................................................................  

Adres zamieszkania: ………………………................................................................................................................................................  

 

[  ] Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym dziecka, który jest autorem pracy.  

 

.......................................................       ....................................................... 

                       data              podpis 

Zgoda na publikację danych osobowych w związku z przystąpieniem do zabawy plastyczno-literackiej  

dla dzieci z gminy Lubicz z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka 

 

Wyrażam zgodę dla Gminy Lubicz na opublikowanie danych osobowych dziecka, którego jestem rodzicem lub opiekunem 

prawnym, w zakresie imienia, nazwiska i miejscowości wraz z przygotowaną przez niego pracą plastyczna w ramach 

organizowanej przez gminę Lubicz zabawy plastyczno-literackiej dla dzieci z gminy z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. 

Niniejsza zgoda obejmuje publikację danych za pośrednictwem poniżej wskazanych mediów: 

[  ] informacyjne strony internetowe gminy Lubicz; 

[  ] fanpage na portalu społecznościowym Facebook prowadzony przez gminę Lubicz;  

w celach dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych 

przez gminę Lubicz oraz jej organy na rzecz społeczności gminnej.  

Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania przed jej wycofaniem.  

Oświadczam, że w całości przeczytałem(am) treść powyżej zgody i w pełni ją rozumiem. 

 

Imię i Nazwisko ................................................................................................................................................................................  

Adres zamieszkania: ………………………................................................................................................................................................  

 

[  ] Oświadczam, że jestem rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, którego dane dotyczą.  

 

.......................................................       ....................................................... 

                       data              podpis 


