
Załącznik nr 4 
 

OŚWIADCZENIE 
w sprawie przeniesienia autorskich praw maj ątkowych na Terrano sp. z o.o.  

w zwi ązku z konkursem :"Terrano box 2020”- Łazienka przyj azna.   
 

 
Ja, niżej podpisany/a …………………………………………… , zamieszkały/a w 

.…………..………………………………………………………….…..………………... , legitymujący/a się 

dowodem osobistym seria ……………………… nr …………....……………………………………… 

wydanym przez ……………………………………………………………….., PESEL 

…………………………..… 

oświadczam że:  

 

1. Jestem autorem i twórcą utworu w postaci przekazanego w ramach konkursu "Terrano box 
2020” organizowanego przez Terrano sp. z o.o. o temacie: „Łazienka przyjazna”  projektu 
stanowiska wystawienniczego (boksu)  – zwany dalej „Projektem” 
 

2. Przysługują mi w sposób nieograniczony wszelkie prawa do Projektu, w tym autorskie prawa 
majątkowe i osobiste,  

 
3. Prawa, o których mowa w pkt 2 nie są obciążone w żadnej części ani w żaden sposób na rzecz 

osób trzecich oraz nie jestem ograniczony w ich rozporządzaniu,  
 

4. Projekt stworzony został przeze mnie bez udziału osób trzecich,  
 

5. Projekt stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza praw osób trzecich, jest wolny od 
jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić 
Terrano sp. z o.o. na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub 
rozpowszechniania Projektu, 

 
6. Według mojej najlepszej wiedzy, Projekt lub jego część nie znajdują się w posiadaniu osób 

trzecich i nie istnieje ryzyko jego wydania bez zgody Terrano sp. z o.o.,   
 

7. Przenoszę na Terrano sp. z o.o. wszelkie autorskie prawa majątkowe dotyczące Projektu, 
łącznie z wyłącznym prawem do wykonywania oraz udzielania zezwoleń́ na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego, 

 
8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na zasadach wyłączności, na czas 

nieograniczony i obejmuje prawa do:  
 

a. publicznego udostępniania Projektu, wystawiania, wyświetlania, w szczególności na 
ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, w prasie, w Internecie, na plakatach, w 
folderach i ulotkach, 

b. nieograniczonego w czasie zezwolenia na wykonywanie przez Terrano sp. z o.o. 
zależnych praw autorskich, w tym w szczególności w zakresie tworzenia opracowań 
utworu, tj. modyfikacji, wprowadzenia poprawek lub adaptacji do potrzeb Terrano sp. z 
o.o. oraz rozpowszechniania tak powstałych opracowań Projektu,  

 
 
 
 
 



 
 
 

c. utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania egzemplarzy Projektu każdą możliwą 
techniką dostępną w dniu przeniesienia majątkowych praw autorskich (drukarską, 
fotograficzną, kserograficzną, zapisu magnetycznego, analogową, cyfrową), w 
szczególności poprzez drukowanie, skanowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu 
nośników magnetycznych, magnetooptycznych, cyfrowych, techniką video, techniką 
komputerową lub przy pomocy rzutnika, 

d. wprowadzania do pamięci komputera (w tym do serwera Organizatora), przesyłania 
przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu, 

e. wykorzystywania Projektu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, 
sponsoringu, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów  
i usług oraz innych przejawów działalności, a także dla celów edukacyjnych lub 
szkoleniowych, w nieograniczonej ilości nadań́  
i wielkości nakładów; samodzielnie lub z innymi podmiotami 

f. zrealizowania Projektu,  
g. rozporządzania opracowaniami Projektu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, 

w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej 
polach eksploatacji, 

h. użyczania, najmowania lub dzierżawienia nośników, na których Projekt utrwalono  
 

9. Terrano sp. z o.o. jest uprawniona do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw 
do Projektu oraz zbycia majątkowych praw autorskich stanowiących przedmiot niniejszej 
umowy, 
 

10. Wszelkie przekazane przeze mnie Terrano sp. z o.o. nośniki zawierające Projekt stają się jej 
własnością z chwilą wydania nagrody pieniężnej, 

 
W zakresie utworów zależnych powstałych na podstawie Projektu udzielam Terrano  
sp. z o.o. nieodwołalnej zgody na ich wykorzystanie w pełnym zakresie tożsamym z zakresem 
wykorzystania Projektu podstawowego na polach eksploatacji wymienionych powyżej. 
 
 
 
 
 

Miejscowość: ………………………………………………………………. ,  
 

Dnia: ………………………………….  
 

 
……………………………………………………………............. 

                                       (czytelny podpis składającego oświadczenie) 
 


