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OŚWIADCZENIE 

o przeniesieniu na Zamawiającego własności opracowania konkursowego oraz o udzieleniu licencji 
do materiałów wchodzących w skład opracowania konkursowego 

  

1.     Oświadczenia Uczestnika 
Ja niżej podpisany/My niżej podpisani, działając w imieniu ……………………………………………………………….. 
niniejszym oświadczam/oświadczamy że:  
1.1. posiadam autorskie prawa majątkowe do wszystkich materiałów  

składających się na zgłoszenie i materiałów zdjęciowych do konkursu, którego jestem 
Uczestnikiem  

1.2    autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1.1 powyżej nie naruszają praw osób trzecich, 
w tym autorskich praw majątkowych osób trzecich, praw do wizerunku osób trzecich, nie są 
obciążone na rzecz osób trzecich,  
jestem uprawniony do ich przeniesienia lub udzielenia licencji,  

1.3    posiadam zgody osób, których wizerunek został utrwalony w materiałach składających się na 
materiały do zgłoszenia konkursowego oraz właścicieli lub innych podmiotów posiadających 
tytuł prawny do nieruchomości, budowli oraz budynków, których wygląd został utrwalony w 
materiałach składających się na opracowanie konkursowe,  
oraz że zgody te umożliwiają mi przeniesienie autorskich praw majątkowych do tych 
materiałów lub udzielenie licencji do tych materiałów.  

 
2.    Licencja 

2.1    Działając w imieniu …………………………………………………………………………..  niniejszym udzielam 
Layher sp. z o.o. z siedzibą w Siestrzeni przy ul. Żelechowskiej 2A wpisanej do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000183016, posiadającej 
numer NIP 894-23-92-435, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do 
materiałów składających się na opracowanie konkursowe, z prawem do udzielania sublicencji 
i upoważniam Layher sp. z o. o. do korzystania z materiałów składających się na opracowanie 
konkursowe na określony w regulaminie polach eksploatacji   

2.2    Licencja, o której mowa powyżej obejmuje prawo Layher do udostępnienia materiałów 
składających się na opracowanie konkursowe w całości lub w części innym spółkom z grupy 
Layher, w tym posiadających swoje siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a także 
prawo do wykorzystania materiałów składających się na opracowanie konkursowe w całości 
lub w części w konkursie dla użytkowników portalu Facebook organizowanym przez Layher lub 
na jej zlecenie.  

  
    3. Album, success story 

Oświadczam, że jestem świadomy/a, że po przeprowadzeniu Konkursu może powstać 
opracowanie ze wszystkimi zgłoszonymi do Konkursu zdjęciami lub indywidualne opracowanie, 
tzw. success story. Opracowanie może zawierać informacje stanowiące dane osobowe 
Uczestnika, np. imię i nazwisko oraz firmy, w której jest zatrudniony Uczestnik. Opracowanie 
to może być udostępniane publicznie odbiorcom w celu promocji marki i Konkursu.   

     
   

 
    ………………………………………                              …………………………. ………………………………….. 
         miejscowość                                                                        podpis Uczestnika     
 


