
 

WIADCZENIE 

 

Dotyczy:  korzystania z autorskich praw maj tkowych do zdj  

 

Ja ni ej podpisany / a ……………………, w imieniu  ………………… o wiadczam, e przys uguj  mi prawa 
autorskie1 do zdj , przedstawiaj cych dofinansowanie projektu w ramach wniosku/umowy numer 
…………………………………, przes anych do skiego Centrum Przedsi biorczo ci w dniu …………… 
(utwory). 

Na mocy niniejszego o wiadczenia przenosz  na skie Centrum Przedsi biorczo ci prawo 
do nieodp atnego korzystania z autorskich praw maj tkowych do ka dego ze wskazanych wy ej 
zdj  w celach promocyjnych w ramach kampanii promocyjnych prowadzonych przez skie 
Centrum Przedsi biorczo ci w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

skiego na lata 2007 – 2013,  w zakresie nast puj cych pól eksploatacji: 

- utrwalanie na jakimkolwiek no niku, w szczególno ci na dyskach komputerowych oraz wszystkich 
typach no ników przeznaczonych do zapisu cyfrowego w sieci multimedialnej (w tym Internet) 

- zwielokrotnianie dowoln  technik ; 

- wprowadzenie do pami ci komputera i do sieci multimedialnej; 
 
- wykorzystanie na stronach internetowych;  
 
- publiczne wykonanie, wystawienie, wy wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,  
a  tak e  publiczne  udost pnianie  utworu  w  taki  sposób,  aby  ka dy  móg  mie  do  niego  dost p   
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  
 

Jednocze nie wskazuj , e ponosz  wszelk  odpowiedzialno  za naruszenia jakichkolwiek praw 
osób trzecich, pozostaj ce w zwi zku z powy szym upowa nieniem do korzystania ze zdj  
przedstawiaj cych dofinansowanie. W razie podniesienia roszcze  przez osoby trzecie przeciwko 

skiemu Centrum Przedsi biorczo ci na drodze procesu o naruszenie praw autorskich do 
utworu/ów lub praw do wizerunku w zwi zku z korzystaniem przez skie Centrum 
Przedsi biorczo ci z utworu/ów zgodnie z niniejszym o wiadczeniem, zobowi zuj  si  niezw ocznie 
wst pi  do sprawy po stronie pozwanego, zwolni skie Centrum Przedsi biorczo ci z wszelkich 
roszcze , zaspokoi  wszelkie uznane lub prawomocnie zas dzone roszczenia powoda wraz z 
kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych. 

 

                                                                             …………………………………………… 

                                            Piecz  firmy, data  
                                                                           oraz podpis osoby uprawnionej  
                                                                          do reprezentowania Beneficjenta 

 

Projekt finansowany przez Uni  Europejsk  ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa skiego na lata 2007 – 2013. 


