
Załącznik nr 3 

 

 

Oświadczenie 

 dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych 

 

 

OŚWIADCZAM 

że jako uczestnik Konkursu z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia zorganizowany przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach przenoszę nieodwołalnie i wyłącznie na rzecz Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach do dzieła mojego autorstwa, zgłoszonego przeze mnie na Konkurs. 

 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa wyżej obejmuje: 

1) przeniesienie na Uniwersytet wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego 

do dzieła bez uszczerbku dla pierwotnego dzieła; 

2) wykorzystywanie przez Uniwersytet danych biograficznych i osobowych Uczestnika w zakresie 

wynikającym z udziału w Konkursie, 

3) prawo dokonywania zmian  wynikających z opracowania redakcyjnego,  

4) prawo do korzystania z dowolnych fragmentów, części dzieła i rozporządzania nimi w zakresie pól 

eksploatacyjnych określonych poniżej oraz prawo wykorzystywania artystycznego wykonania/dzieła            

(w całości lub we fragmentach) w dowolnych utworach,  

5) przeniesienie powyżej wskazanych praw autorskich i praw pokrewnych przysługujących Uczestnikowi 

i udzielenie w/w zgód i upoważnień następuje na rzecz Uniwersytetu w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym 

m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, 

b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku),           

w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,  

c) wprowadzanie do obrotu w/w utrwaleń,  

d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych, 

e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw 

pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, publiczne wykonanie, 

f) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych                                  

w szczególności posiadających funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video, 

g)  wystawianie,  wyświetlanie, użyczanie i/lub najem. 

Uczestnik oświadcza, że dzieło będzie wynikiem jego twórczości i nie będzie naruszało praw autorskich, 

praw pokrewnych oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że jego prawa 

pokrewne do artystycznego wykonania/dzieła nie będą ograniczone prawami osób trzecich w zakresie 

objętym niniejszym oświadczeniem. 
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