OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a:
___________________________________________________________________________
imię i nazwisko (oraz nazwisko rodowe)
___________________________________________________________________________
data i miejsce urodzenia
__________________________________________________________________________________________
___________
adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail
I.
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do materiałów wysłanych na
edukacja@sybir.bialystok.pl, w tym do dysponowania nimi w zakresie wskazanym poniżej.

adres:

II.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne korzystanie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z
materiałów i informacji wskazanych w niniejszym oświadczeniu, w tym ich udostępnianie przez
Muzeum Pamięci Sybiru (wpisane w Rejestrze Instytucji Kultury pod nr 08/17) oraz wykonywanie
zależnych praw autorskich przez osoby trzecie wskazane przez Muzeum Pamięci Sybiru na
następujących polach eksploatacji:
a)
b)
c)

d)

e)

f)

opracowanie historyczne, digitalizację i włączenie ilustracji do materiałów
pomocniczych Muzeum Pamięci Sybiru,
udostępnianie ilustracji w celach związanych ze statutową działalnością Muzeum
Pamięci Sybiru, w tym jako element publikacji,
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – druk w formie wystawy, publikacji
książkowej, ewentualnie także wznowień w nakładzie dowolnym, w tym utrwalenie
w formie e-book, publikowanie w sieci Internet, w tym na stronie internetowej
Muzeum Pamięci Sybiru i w ramach portali społecznościowych, w tym Facebook,
publikowanie fragmentów lub całości odrębnie lub w zestawieniu z innymi
publikacjami w dowolnej ilości,
w zakresie rozpowszechniania – rozpowszechnianie w publikacji książkowej, e-book
lub innych formy publikacji określonych pod lit. a) w formie odpłatnej lub
nieodpłatnej, w tym poprzez sprzedaż, darowiznę, użyczenie, najem,
rozpowszechnienie w całości, lub we fragmentach odrębnie lub w zestawieniu z
innymi publikacjami w ramach wystaw i innych wydarzeń kulturalnych
organizowanych przez Muzeum Pamięci Sybiru, w formie papierowej, elektronicznej
lub multimedialnej,
korzystanie z całości lub fragmentów w materiałach reklamowych, marketingowych,
informacyjnych promujących, w szczególności jako części publikacji, elementu
strony internetowej, plakatów, bilbordów, ulotek, prezentacji, filmów, blogów,
newsletterach, innych narzędzi kampanii reklamowych, w dowolnej części lub w
całości, konfiguracji ze wszelkimi innymi utworami, tekstami, komentarzami,
recenzjami, opiniami, informacjami, reklamami.
udostępnianie na zasadach określonych powyżej osobom trzecim oraz instytucjom
współpracującym z Muzeum Pamięci Sybiru w celach naukowych, badawczych,
wystawienniczych oraz edukacyjnych.

………………………………………
…………………………………………………….
Podpis czytelny autora (imię i nazwisko)

Miejscowość, data
lub w przypadku osoby niepełnoletniej
rodzica / opiekuna prawnego autora

