Miejscowość, dnia ………………………..

Imię i Nazwisko (lub dane osoby prawnej): ……………………………………………………………..
Adres (wypełnia osoba prawna): ……………………………………………………………………………..
Numer pesel LUB data Urodzenia*: …………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE AUTORA
Ja, niżej podpisany ……………………………………..……….…………. oświadczam, że jestem:
1) autorem*
2) współautorem* (w przypadku współautorstwa konieczne jest zgoda
wszystkich współautorów)
3) opiekunem prawnym autora* (wskazać dane autora)
4) następcą prawnym autora* (wskazać dane autora)
5) pełnomocnikiem autora (w przypadku działania przez pełnomocnika
załączyć pełnomocnictwo)*
Załączonego Utworu tekstowego (artykułu/wypowiedzi eksperckiej).
oraz, że:
1) przysługują mi autorskie prawa majątkowe do przedmiotowego utworu.
2) utwór nie narusza praw osób trzecich, nie zawiera treści zniesławiających,
wulgarnych lub mogących zostać uznane za naruszające zasady współżycia
społecznego oraz że utwór powstał z poszanowaniem praw autorskich innych
twórców.
3) utwór jest wolny od roszczeń stron trzecich, a przypadku wystąpienia roszczeń
stron trzecich zobowiązuję się do ich zaspokojenia.
4) udzielam Fundacji PRO NGO nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji
niewyłącznej na umieszczenie wersji elektronicznej oraz drukowanej utworu na
następujących polach eksploatacji:
a) publiczne odtworzenie utworu
b) utrwalanie i zwielokrotniania utworu
c) nadawanie utworu przez stacje radiowe i telewizyjne
d) wykorzystanie utworu w sieciach bezpośredniego dostępu, w tym w sieci
Internet oraz w telefonii mobilnej, w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz
odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera i przechowywania w
pamięci komputera i dyskach zewnętrznych, pendrive'ach.
5) upoważniam Fundację PRO NGO do przechowywania i archiwizowania utworu
na nośnikach cyfrowych i drukowanych.
6) wyrażam zgodę na zamieszczanie komentarzy odnoszących się do utworu
zarówno w sieci Internet jak i w stacjach radiowych, telewizyjnych, prasie
drukowanej.

*niepotrzebne przekreślić
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Klauzula informacyjna:
1.Administratorem danych osobowych zbieranych od autorów jest Fundacja
PRO NGO z siedzibą w Krakowie, 30-698, ul. T. Chałubińskiego 18.
2.Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) oraz Ustawy RP z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych,
służąca stosowaniu w/w rozporządzenia UE (Dz.U. 2018 poz. 1000).
3.Państwa dane osobowe zbierane są w celu publikacji utworu.
4.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do
opublikowania utworu.
5.Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich
usunięcia lub poprawienia.
Klauzula zgody:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu publikacji
utworu w Magazynie Kompas NGO. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem
danych osobowych jest Fundacja PRO NGO z siedzibą w Krakowie, 30-698,
ul. T. Chałubińskiego 18. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne,
jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
2. Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie udostępnienie mojego
wizerunku, w postaci zdjęcia/cytatu/imienia i nazwiska, w celu umieszczenia ich w
Magazynie Kompas NGO oraz na stronie internetowej projektu.
Podpis
……………………………
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