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OŚWIADCZENIE  

o  wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystanie fotografii przez EVK Sp. z o.o. (właściciela 
Euroschola.eu). 

 
 
Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że: 

1. jestem autorem(ką) utworu tekstowego/zdjęcia* przesłanego do EVK sp. z o.o. z siedzibą w Biestrzynniku 
i/lub dysponuję prawami autorskimi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych 

2. wyrażam zgodę na nieodpłatne korzystanie przez EVK sp. z o.o. z siedzibą w Biestrzynniku  
z przysługujących mi praw autorskich majątkowych oraz praw pokrewnych w zakresie: 
- utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu tekstowego/zdjęcia* bez względu na technikę (np. 
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu; 
- obrotu oryginałem albo egzemplarzami utworu tekstowego/zdjęcia* - wystawianie, publiczne 
udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym, w tym zwłaszcza na stronie internetowej www.euroschola.eu, rozpowszechnianie w 
nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie do pamięci komputera i systemów 
operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie 
(m.in. na portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter), wprowadzenie korekty i redakcji 
tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie zdjęcia lub jego fragmentu do innego celu np. 
do materiału promocyjnego, artykułu prasowego; czy reklamy 

3. utwór tekstowy/zdjęcie* jest całkowicie oryginalne i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które 
mogłyby spowodować odpowiedzialność EVK sp. z o.o.; 

4. utwór tekstowy/zdjęcie* nigdy wcześniej nie było publikowane 
5. zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu tekstowego/zdjęcia* 

w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym 
zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu.  

6. upoważniam Organizatora do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu utworu 
tekstowego/zdjęcia* oraz przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem tego zdjęcia 

7. upoważniam Organizatora do wykonywania nadzoru autorskiego i rozpowszechniania utworu 
tekstowego/zdjęcia* 

8. wyrażam zgodę na publikację utworu tekstowego/zdjęcia* wraz z nazwą placówki, w której zostało 
wykonane 

9. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (jeśli zostaną podane) dla potrzeb publikacji 
utworu tekstowego/zdjęcia*, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Przetwarzane dane mogą być publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. 
Jestem świadomy, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych 
jest dobrowolne. 
 

 
_______________________________ 

pieczęć i podpis 

 

 


