
 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA ZESPOŁU 

(załącznik do Karty Zgłoszeniowej) 

 

Dane członka zespołu: 

 

Imię  

Nazwisko  

Adres stałego zameldowania  

PESEL  

 

 
Dane osoby zgłaszającej (wypełnia przedstawiciel prawny w przypadku, gdy członek zespołu nie 

ukończył 18 lat): 

 

Imię: 

Nazwisko: 

Adres stałego zameldowania: 

Adres korespondencyjny: 

PESEL: 

Numer dowodu osobistego 

 

Niniejszym, działając we własnym imieniu  jako członek zespołu/jako prawny przedstawiciel członka 

zespołu
1
,  wyrażam zgodę na mój udział/udział członka zespołu i  na wielokrotne, nieograniczone czasowo  i 

terytorialnie utrwalanie, używanie i rozpowszechnianie przez Organizatora Festiwalu wizerunku, głosu, 

wypowiedzi, artystycznych wykonań dotyczących członka zespołu folklorystycznego,  w dowolnej formie  

oraz oprawie graficznej, zarówno w całości, jak i w części, a także w połączeniu z innymi utworami w 

rozumieniu prawa autorskiego, wizerunkami oraz elementami graficznymi i formami graficzno-

przestrzennymi oraz w postaci zbiorów wizerunków i innych form dla celów związanych z Festiwalem, jak 

również ze statutową działalnością Fundacji Nasza Przyszłość z siedzibą w Warszawie  oraz dla celów tej 

Fundacji. Niniejsza zgoda  obejmuje w szczególności uprawnienie do utrwalania i nadawania przez TV 

TRWAM i Radio Maryja przebiegu Festiwalu i jego fragmentów. 

Przekazuję autorskie prawa majątkowe i pokrewne oraz zezwalam  na wykonywanie praw zależnych na 

wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w artykule 50 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych – do przekazanego na nośniku VHS/DVD/DVCAM/MINI DV utworu/utworów stanowiącego/-

cych materiał zgłoszeniowy celem nadania telewizyjnego i radiowego oraz w celach informacyjnych. W 

przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu zwalniam Organizatora z odpowiedzialności 

wobec osób trzecich. Egzemplarz przekazanego nośnika staje się własnością Fundacji Nasza Przyszłość z 

chwilą przekazania. Niniejsza zgoda udzielana jest nieodpłatnie.  

…......................................................., dnia …....................................... roku 

…............................................................................... 
Podpis członka  zespołu/przedstawiciela prawnego

2
  

 

                                                 
1
  Niepotrzebne skreślić 

2
  Niepotrzebne skreślić 



Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Fundację Nasza Przyszłość, jako Administratora, moich 

danych osobowych oraz danych osobowych osoby zgłaszanej dla celów  związanych z Festiwalem, jak 

również dla celów Fundacji, w tym celów informacyjnych i  promocyjnych,  zgodnie z przepisami ustawy z  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami 

oraz oświadczam, że zostałam/-em pouczona/-y o przysługującym mi prawie  kontroli danych, ich 

poprawiania oraz żądania wstrzymania ich przetwarzania bądź usunięcia.   

 

…........................., dnia …............................... roku 

…............................................................................... 
   podpis 

 


