
ZGODA NA PUBLIKACJĘ FOTOGRAFII  

 

Ja, niżej podpisany/podpisana (w przypadku osoby niepełnoletniej dane przedstawiciela ustawowego): 

 

imię i nazwisko:  ………………………………………………………………………………………………………………… 

data urodzenia:  ………………………………………………………………………………………………………………… 

adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

w związku z udziałem w konkursie fotograficznym „Zabytek nieOCZYwisty” wyrażam nieodpłatnie 

nieodwołalną zgodę Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku na to, aby przekazane przeze mnie fotografie 

oraz opis do zdjęć zostały wykorzystane w Konkursie „Zabytek nieOCZYwisty”, dodatkowo wyrażam 

zgodę na podanie imienia i nazwiska autora Fotografii.  

Nieodpłatne zezwolenie (zgoda) odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo, 

terytorialnie) korzystania z Fotografii i opisu do fotografii na wszystkich znanych polach eksploatacji dla 

realizacji statutowych celów Muzeum Ziemi Prudnickiej, w szczególności: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie, obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej liczby 

egzemplarzy, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką 

cyfrową, laserową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, na każdym nośniku; 

2) wprowadzenie do obrotu, bez żadnych ograniczeń ilościowych; 

3) wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych, Internetu; 

4) rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez 

siebie wybranym, w tym w sieci Internet; 

5) rozpowszechnianie Fotografii w inny sposób, w tym publiczne wyświetlanie. 

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781). 

Wyrażam zgodę na przeniesienie na Muzeum Ziemi Prudnickiej autorskich praw majątkowych do 

Fotografii i opisu do fotografii.  

Wyrażam zgodę na dokonywanie obróbki Fotografii przez Muzeum Ziemi Prudnickiej.  

Oświadczam, że przysługują mi wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa autorskie w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz.  231, 

z 2020 r. poz. 288., z późn. zm.) do Fotografii. 

Oświadczam, że treść opisu do Fotografii nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały w nich 

przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.  

Oświadczam, że przeczytałem i zrozumiałem/zrozumiałam w całości treść powyższej zgody. 

 

 

 

………………………………………………………………… 

(miejscowość, data) 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………… 

(podpis uczestnika/ w przypadku osoby 

niepełnoletniej podpis przedstawiciela ustawowego) 


