Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udzielenie wywiadu na cele projektu:
„Archiwum Historii Mówionej: www.e-historie.pl”
Ja, niżej podpisany/a………………………, legitymujący/a się dowodem tożsamości (seria i numer)……………………………………………., wydany przez……………………………………………
Zamieszkały (miejscowość, ulica, kod pocztowy)……..…………………………………………………
wyrażam zgodę na udzielenie wywiadu radiowego na cele projektu Domu Współpracy PolskoNiemieckiej, z siedzibą w Gliwicach,: „Archiwum Historii Mówionej: www.e-historie.pl”. (zwanego dalej
„Organizatorem”).
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przekazywania mi
materiałów informacyjnych Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz w celu udostępnienia moich
danych osobowych na potrzeby sprawozdawczości instytucjom finansującym ww. projekt. (Zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych-Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.
zm. ).
Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/a o prawie wglądu do swoich danych osobowych,
ich poprawiania lub

żądania ich usunięcia

ze

zbioru

danych, a także o

miejscu

ich

przechowywania oraz celu zbierania tych danych.
Wyrażam zgodę na umieszczenie nagranego ze mną, jako „świadka historii” materiału radiowego na
stronie internetowej: www.e-historie.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo skracania i montowania nagranych materiałów.
Ja, niżej podpisany/a……………………….…………………, przenoszę nieodpłatnie na Organizatora
autorskie prawa majątkowe do wywiadu na wszystkich znanych polach eksploatacji,
a w szczególności na następujących:
1. zwielokrotnianie;
2. utrwalanie;
3. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
4. wprowadzanie do obrotu;
5. użyczenie i najem;
6. publiczne wykonywanie;
7. odtwarzanie i reemitowanie, w tym w radiu i telewizji;
8. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wywiadu nastąpi w dniu umieszczenia nagranego wywiadu na stronie www.e-historie.pl i nie wymaga złożenia dodatkowego oświadczenia woli.
Organizator wyraża zgodę na przeniesienie na jego rzecz autorskich praw majątkowych do
wywiadu.
Akceptuję warunki niniejszego oświadczenia.

………………………………………………………….
data i czytelny podpis

………………………………………………………….
data i podpis Dyrektora Generalnego Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

