
 

 

Załącznik nr 1 
 
Nazwa szkoły 
……………………………………… 
……………………………………… 
Adres szkoły 
……………………………………………………………………… 
IMIĘ I NAZWISKO Opiekuna Zespołu 
………………………………………………………………………. 
IMIĘ I NAZWISKO Rodzica/Opiekuna prawnego członka zwycięskiego projektu 
………………………………………………………………………. 
 
 

OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH NA ORGANIZATORA KONKURSU 
PARTNER OF PROMOTION SP. Z O.O. I URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 

 
Ja niżej podpisany/a ………………………………….................................................................................. (imię i nazwisko) 
jako Rodzic/Opiekun prawny ………………………………………………………………………………………(imię i nazwisko dziecka), 
będącego współautorem pracy konkursowej – zwanej dalej „Utworem”, zgłoszonego przez szkołę 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa szkoły) 
w konkursie plastycznym „Akcja Bezpieczeństwo” organizowanym w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC 
II” realizowanego przez  Urząd Transportu Kolejowego: oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia 
majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. 
Jako Rodzic/Opiekun prawny współautora utworu przenoszę nieodpłatnie na Partner of Promotion sp. z o.o., 
zwaną dalej „Organizatorem” oraz Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej „Urzędem” autorskie prawa 
majątkowe do utworu. Przyjmuję do wiadomości, że prawa przenoszę w ramach Nagrody, którą moje dziecko 
otrzymuje jako współautor nagrodzonej / wyróżnionej pracy konkursowej. 
Autorskie prawa majątkowe do Utworu przechodzą na Organizatora oraz Urząd w momencie podpisania 
niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi oraz Urzędowi prawo do nieograniczonego w czasie 
wykorzystania Utworu i rozporządzania nim, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania 
Utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora i Urząd dodatkowych opłat. Organizator i Urząd 
nabywają autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji: 

a) publiczne prezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie, 
b) reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych, 
c) utrwalanie i zwielokrotnianie nadesłanego utworu/ów – wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względu 

na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość 
nakładu, 

d) wprowadzenie korekty i redakcji utworu, 
e) wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa 

książkowego, materiału promocyjnego, artykułu prasowego;  
Jako Rodzic/Opiekun prawny współautora utworu zezwalam Organizatorowi i Urzędowi na rozporządzanie 
i korzystanie z opracowań Utworu w zakresie wskazanym powyżej. 
Jako Rodzic/Opiekun prawny współautora utworu oświadczam, że Utwór jest dziełem współautorstwa mojego 
dziecka/podopiecznego i że w związku z zespołowym wykonaniem Utworu i przeniesieniem majątkowych praw 
autorskich nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. 
Jako Rodzic/Opiekun prawny współautora utworu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), zwaną dalej „ustawą o ochronie danych osobowych”. Przetwarzane dane 
(imię i nazwisko, szkoła, praca plastyczna) mogą być publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. Jestem 
świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest 
dobrowolne. 



 

 

Jako Rodzic/Opiekun prawny współautora Utworu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 
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............…………………………..     
(Data i podpis  Rodzica/Opiekuna prawnego współautora utworu)  
 


