OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU LICENCJI
I. Ja niżej podpisana/-y, przystępując do naboru projektów do XII Edycji Festiwalu „Grassomania” (dalej
jako „Nabór”) jako zgłaszający, udzielam Organizatorowi – Gdańskiej Galerii Miejskiej z siedzibą w
Gdańsku przy ul. Piwnej 27/29 (kod pocztowy 80-831 Gdańsk) – nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i
terytorialnie, niewyłącznej licencji na korzystanie z praw autorskich i pokrewnych do projektu pracy
zgłaszanej w naborze, w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie naboru i wybór projektów spośród
zgłosz przez zgłaszających zgodnie z Regulaminem, na wszystkich polach eksploatacji opisanych w art. 50
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Licencja umożliwia Organizatorowi korzystanie ze
zgłoszonych projektów wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to potrzebne do prawidłowego
przeprowadzenia naboru.
II. Oświadczam, że projekt jest wynikiem mojej osobistej twórczości i nie narusza praw autorskich ani
pokrewnych innych osób. Oświadczam także, że jestem osobą wyłącznie uprawnioną do korzystania z
praw autorskich do projektu.
Wykonałem/am projekt samodzielnie, zatem żadne inne osoby nie będą dochodzić od Organizatora
wynagrodzenia za korzystanie ze projektu, a także że inne osoby nie będą wykonywały swoich autorskich
praw osobistych, a w szczególności nie będą domagały się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako
współautora. Na żądanie Organizatora zobowiązuję się do złożenia dodatkowego pisemnego oświadczenia
potwierdzającego okoliczności wskazane w zdaniu poprzednim. Jestem świadomy/świadoma
odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw majątkowych, pokrewnych i osobistych osób trzecich.
III. Udzielenie licencji następuje z dniem przesłania zgłoszenia i jego załączników do Organizatora zgodnie
z Regulaminem.
IV. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia
praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z projektu zgłoszonego w
naborze, zobowiązuję się pokryć wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty i zapłacić odszkodowania związane
z roszczeniami takich osób.
.……….................... dnia ......................
…………….………………………………….
Podpis osoby składającej oświadczenie

AKCEPTACJA REGULAMINU I WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, iż zapoznałam/-em się z REGULAMINEM NABORU
PROJEKTU PRAC NA XII EDYCJĘ FESTIWALU „GRASSOMANIA”, w tym w szczególności z
klauzulą informacyjną zawartą w § 9 Regulaminu i akceptuję jego postanowienia oraz niniejszym
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach
zgłoszeniowych przez Organizatora, w celu przyjęcia mojego zgłoszenia do naboru projektów prac do
XII Edycji Festiwalu „Grassomania” oraz prawidłowego przeprowadzenia naboru, w tym wyłonieniu
wybranych projektów.
Zgoda jest dobrowolna, lecz jej niewyrażenie wiąże się z niemożliwością wzięcia udziału w naborze.
.……….................... dnia ......................
…………….………………………………….
Podpis osoby składającej oświadczenie

