Załącznik nr 3
…………………………………………………
Imię i nazwisko:
Miejscowość, data
…………………………………………….……
Adres:
Oświadczenie
Ja niżej podpisany/podpisana, legitymująca się dowodem osobistym ________________ niniejszym
oświadczam, że przysługuje mi wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe) do pracy
wykonanej na KONKURS GRAFICZNY – „Logo, jak nowe” organizowany przez PTC w okresie od 08.04.2010 r.
do 30.04.2010 r. włącznie, zwanej dalej „Dziełem”.
Jednocześnie zapewniam, że Dzieło nie jest obciążone żadnymi roszczeniami lub innymi prawami osób
trzecich.
Niniejszym przenoszę na Polską Telefonię Cyfrową sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181,
wpisaną przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 29159 (dalej „PTC”) całość majątkowych praw autorskich do Dzieła na wszystkich znanych w
chwili podpisania niniejszego oświadczenia polach eksploatacji a w szczególności:
1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Dzieła, w
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3. w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4. w zakresie zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich do modyfikacji Dzieła – dokonywanie
przez PTC wszelkich modyfikacji Dzieła i wykorzystywanie w dowolny sposób tak utworzonych modyfikacji
oraz zezwalanie na (i) dokonywanie wszelkich modyfikacji Dzieła przez osoby trzecie i (ii) wykorzystywanie
w dowolny sposób tak utworzonych modyfikacji,
Począwszy od dnia następującego po dniu złożenia niniejszego oświadczenia oraz przenoszę na rzecz PTC
własność .......... (ilość) zgłoszonych do konkursu egzemplarzy Dzieła.

Oświadczam, że przenoszę majątkowe prawa autorskie do Dzieła na polach eksploatacji i w sposób
wskazane powyżej bezpłatnie.
W ramach niniejszego oświadczenia zezwalam bezpłatnie PTC lub osobom trzecim do dokonywania
wszelkich zmian Dzieła i wykorzystywania w dowolny sposób tak utworzonych jego modyfikacji.
Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku naruszenia praw osób trzecich na skutek wykorzystania przez
PTC Dzieła zgodnie z treścią niniejszego oświadczenia zobowiązuję się zwolnić PTC z odpowiedzialności i
zaspokoić roszczenia osób, których prawa zostały naruszone.

...............................................
Podpis / Data

