
Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE
w sprawie przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zakład Zagospodarowania Odpadów
sp. z o.o. w związku z konkursem :"Ścieżka edukacyjno – informacyjna ZZO”

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………… , zamieszkały/a w
.…………..………………………………………………………….…..………………... , legitymujący/a się
dowodem osobistym seria ……………………… nr …………....………………………………………
wydanym przez ……………………………………………………………….., 
oświadczam że:
1. Jestem autorem i twórcą utworu w postaci przekazanego w ramach konkursu  "Ścieżka edukacyjno –
informacyjna ZZO” organizowanego przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. w
dwóch zakresach – zwanych dalej „Projektem 1” i „Projektem 2”

2. Przysługują mi w sposób nieograniczony wszelkie prawa do Projektu 1 lub Projektu 2, 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. Projekt1 / Projekt 2 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 ZZO sp. z
o.o. na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania Projektu 1 lub
Projektu 2,

6. Według mojej najlepszej wiedzy, Projekt1/Projekt 2 lub jego część nie znajdują się w posiadaniu osób
trzecich i nie istnieje ryzyko jego wydania bez zgody ZZO sp. z o.o.,

7. Przenoszę na ZZO sp. z o.o. wszelkie autorskie prawa majątkowe dotyczące Projektu 1/Projektu 2,
łącznie z wyłącznym prawem do wykonywania oraz udzielania zezwoleńń́ 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 ZZO sp. z o.o. zależnych praw autorskich,
w tym w szczególności w zakresie tworzenia opracowań utworu, tj. modyfikacji, wprowadzenia poprawek lub
adaptacji do potrzeb ZZO sp. z o.o. oraz rozpowszechniania tak powstałych opracowań Projektu1/Projektu 2.


