OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Niniejszym oświadczam, że wyrażam nieodpłatną zgodę na utrwalanie, przetwarzanie oraz rozpowszechnianie
mojego wizerunku, w celach związanych z promocją spacerów oraz informowaniem o przebiegu – organizowanych
w dniach 25-26 maja 2019 r. – spacerów osiedlowych, a także do celów promocji i informowania o działaniach
podejmowanych przez spółkę Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. w likwidacji, jak również do celów
sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych, w ramach utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwanych dalej łącznie Utworami, niezależnie od formy utrwalenia,
w całości i we fragmentach, zarówno samodzielnie, jak i w połączeniu z innymi utworami lub jako ich część
w dowolnej z nimi konfiguracji, w tym także w ramach przedsięwzięć audiowizualnych, w odniesieniu
do następujących pól eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów – wytwarzanie egzemplarzy Utworów wszelkimi
dostępnymi technikami, w tym techniką światłoczułą, cyfrową, optyczną, drukarską, reprograficzną,
magnetyczną i komputerową, w tym we wszystkich dostępnych formatach oraz na wszystkich nośnikach,
b) w zakresie wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
c) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których dany Utwór utrwalono, w szczególności poprzez
wprowadzanie do obrotu, użyczenie, sprzedaż lub najem oryginału albo egzemplarzy, wprowadzenie do
obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne,
informatyczne i bezprzewodowe,
d) w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż mowa powyżej – nadawanie, reemitowanie
oraz odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie (poprzez m.in. wykonywanie, wystawianie,
wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym,
e) w zakresie praw zależnych zezwolenie dotyczy w szczególności prawa do wykonywania praw zależnych
i dokonywania opracowań Utworów, prawa do dokonania zmian, przeróbek, skrótów na polach
tu wymienionych oraz prawa do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań,
- w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.
Niniejsze udzielenie praw następuje bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, z chwilą utrwalenia
wizerunku. Zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku przez Organizatora ww. spacerów, tj. spółkę Wrocławska
Rewitalizacja Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu.

