
 

OŚWIADCZENIE AUTORA 

1. Oświadczam, że materiał w postaci z fotografii lub nagrania video, zamieszczony przeze mnie na 
stronie https://dji-ars.pl/galeria, bezpośrednio lub poprzez odesłanie (link) do strony zewnętrznej  
- jest przejawem mojej działalności twórczej o indywidualnym charakterze i stanowi utwór w 
rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
(Dz.U.2019.1231 t.j.) – dalej jako „Utwór”. 

2. Oświadczam, że: 

a. przysługują mi pełne, nieograniczone w czasie i przestrzeni autorskie prawa majątkowe do 
Utworu; 

b. Utwór oraz poszczególne jego części nie naruszają praw autorskich lub innych praw osób trzecich, 
ani nie są sprzeczne z jakimikolwiek przepisami prawa powszechnie obowiązującego; 

c. Utwór w całości został wykonany przeze mnie; 

d. w zakresie, w jakim Utwór lub jego poszczególne elementy prezentują mój wizerunek – wyrażam 
niniejszym zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku zgodnie z brzmieniem art. 81 ust. 1 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez odrębnego wynagrodzenia, w sposób i w 
zakresie objętym licencją, o której mowa w punkcie 4 i z uwzględnieniem pkt 5 poniżej, a także na 
przetwarzanie moich danych osobowych w postaci mojego wizerunku w ten sam sposób i w takim 
samym zakresie; 

e. Utwór nie zawiera wizerunku innej, możliwej do zidentyfikowania, osoby. 

3. Zobowiązuję się do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich w zakresie, w jakim powyższe 
oświadczenia okażą się nieprawdziwe. 

4.  Niniejszym udzielam nieodpłatnie licencji niewyłącznej - upoważniam Roberta Błędowskiego, 
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą INNPRO Robert Błędowski z siedzibą w Rybniku, 
ul. Rudzka 65 C, 44-200 Rybnik, NIP 6423040197, REGON: 243139422 – do korzystania z Utworu 
w tym ich poszczególnych części, na następujących polach eksploatacji: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – poprzez wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, 

b. w zakresie rozpowszechniania Utworu lub jego części – poprzez publiczne udostępnianie Utworu 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym – 
zamieszczanie w sieci Internet, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 

5.  Niniejszym zezwalam na:  

a. wykadrowanie – w przypadku fotografii,  

b. zamieszczanie komentarzy odnoszących się do Utworu przez użytkowników Internetu, którzy 
będą mieli dostęp do nich na skutek rozpowszechnienia go przez licencjobiorcę w sposób 
określony w punkcie 4 powyżej, 

c. usunięcie przez licencjobiorcę znaków wodnych z Utworu przed jego publikacją, o ile Utwór takie 
znaki zawiera, 

d. podpisanie Utworu podanym przeze mnie imieniem i nazwiskiem. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 



 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej L 119/1, zwanego dalej „RODO” informuję: 

1. Administrator danych osobowych:  

Administratorem danych osobowych podanych w powyższym Oświadczeniu Autora 
(„Oświadczenie”) lub zawartych w Utworze (wizerunek) jest Robert Błędowski, prowadzący 
działalność gospodarczą pod firmą INNPRO Robert Błędowski w Rybniku przy ul. Rudzkiej 65c 44-
200 Rybnik i identyfikujący się numerem NIP 6423040197, REGON 243139422 („Administrator”). Z 
Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail kontakt@dji-ars.pl lub pisemnie na 
adres siedziby Administratora.  

2. Cele, zakres oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Twoje imię i nazwisko – w 
zakresie, w jakim stanowią dane osobowe - przetwarzane będą w następujących celach: 

 (a) zawarcia i realizacji umowy licencji niewyłącznej związanej z publikacją materiału w postaci z 
fotografii lub nagrania video („Utwór”), zamieszczonego przez Ciebie na stronie https://dji-
ars.pl/galeria („Galeria”); 

(b) realizacji praw i obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa, w tym 
w szczególności realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy licencyjnej oraz 
przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego  

(c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na: 

● administrowaniu i zarządzaniu relacjami z Tobą jako licencjodawcą, 

● dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami wobec Administratora zgodnie z 
ogólnymi przepisami, w tym w szczególności Kodeksem cywilnym.  

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b,c i f RODO. 

Dodatkowo, Twoje imię i nazwisko będą przetwarzane w celu oznaczenia autorstwa Utworu. W 
przypadku, gdy Utwór lub jego fragmentu zawierają Twój wizerunek w sposób pozwalający na 
identyfikację, stanowi on Twoje dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych przez 
Administratora, w zakresie wyznaczonym treścią powyższego Oświadczenia, jest art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO, tj. udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  

3. Sprzeciw: W przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest 
prawnie uzasadniony interes Administratora, z zastrzeżeniem mających zastosowanie przepisów, 
możesz w każdym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych ze względu 
na Twoją szczególną sytuację wykorzystując podane dane kontaktowe.  

4. Odbiorcy danych: Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym innym podmiotom:  

(a) organom uprawnionym do ich pozyskania zgodnie z przepisami prawa (w razie potrzeby organom 
wymiaru sprawiedliwości, w razie potrzeby komornikom, sądom, organom kontrolnym), 

(b)  współpracownikom i pracownikom Administratora, z którymi będzie miał Pan bezpośredni 
kontakt, w związku z realizacją umowy zlecenia, 

(c)  podmiotom współpracującym z Administratorem, które świadczą na jego rzecz usługi IT oraz 
usługi prawne. 

Na podstawie Twojej zgody na podpisanie Utworu Twoim imieniem i nazwiskiem oraz 
rozpowszechnienie Twojego wizerunku, jeśli jest on zawarty w Utworze, dane te zostaną 
upublicznione dla wszystkich osób przeglądających Galerię. 

5. Okres retencji: Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres współpracy z 
Administratorem – publikacji Utworu poprzez Galerię, a następnie przez okres przedawnienia 
ewentualnych roszczeń. 



 

6. Twoje prawa: W zakresie oraz w przypadkach przewidzianych w mających zastosowanie przepisach 
prawa, poza prawem do zgłoszenia sprzeciwu, przysługuje Ci także prawo dostępu do treści danych, 
otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 
przenoszenia danych, które Administrator przetwarza na podstawie umowy lub zgody. W 
odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw można 
skontaktować się z nami wykorzystując podane dane kontaktowe. Prosimy wówczas o 
poinformowanie nas, z którego prawa i w jakim zakresie chcesz skorzystać. Ponadto, masz prawo 
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).  

7. Informacja o dobrowolności/konieczności podania danych i konsekwencjach ich niepodania: 
Podanie danych osobowych poprzez wpisanie Twojego imienia i nazwiska, jak również wyrażenie 
zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w postaci wizerunku, o ile Utwór zawiera Twój 
wizerunek, jest konieczne dla realizacji celów określonych powyżej, w tym publikacji Twojego 
Utworu w Galerii lub za jej pośrednictwem. Niepodanie danych osobowych – brak czytelnego 
pełnego podpisu lub brak zgody na rozpowszechnienie Twojego wizerunku i związane z tym 
przetwarzanie Twoich danych osobowych w postaci wizerunku, jeśli jest on zawarty w Utworze - 
będzie skutkować brakiem możliwości publikacji / usunięciem Twojego Utworu w Galerii. 
Wyrażenie zgody na podpisanie Utworu Twoim imieniem i nazwiskiem jest całkowicie dobrowolne 
i nie ma wpływu na możliwość publikacji Utworu w Galerii. Możesz zastąpić imię i nazwisko 
wybranym przez siebie nickiem lub zrezygnować z jakiegokolwiek podpisu. W tym celu przekreśl 
zapis ujęty w pkt. 5 lit. d) powyższego oświadczenia (oznaczony gwiazdką) – wówczas Utwór 
zostanie opublikowany anonimowo. 

8. W zakresie, w jakim korzystasz ze strony internetowej (Galerii) Administratora, niezwiązanym 
bezpośrednio ze złożeniem powyższego Oświadczenia, Twoje dane osobowe przetwarzane są na 
zasadach określonych w Polityce prywatności . 

 

 

 


