
Załącznik nr 2

Oświadczenie dotyczące przeniesienia praw majątkowych

Ja, niżej podpisany ………………………………, zam. …………..……………………………….., 
PESEL ……………………………..., oświadczam iż: 
a) jestem autorem i twórcą załączonych projektów, przekazanych w ramach konkursu na Meble Sportowe dla Warszawy 
organizowanego przez PUCZYŃSKI – mała architektura. 
b) wyłącznie mi, w sposób nieograniczony przysługują wszelkie prawa do dzieła określonego w pkt.a), w tym 
nieograniczone autorskie prawa majątkowe; 
c) dzieło zostało stworzone przeze mnie bez udziału osób trzecich oraz nie zaciągnąłem do dnia dzisiejszego jakichkolwiek 
zobowiązań, które ograniczałyby lub wyłączały moje prawo do przeniesienia przysługujących mi praw na PUCZYŃSKI – 
mała architektura.
d) dzieło stanowi w całości projekt, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolne od jakichkolwiek zapożyczeń oraz
nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić PUCZYŃSKI – mała architektura na odpowiedzialność 
wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania dzieła; 
e) według mojej najlepszej wiedzy, dzieło lub jego część nie znajdują się w posiadaniu osób trzecich i nie istnieje ryzyko 
jego wyprodukowanie przez PUCZYŃSKI – mała architektura; 
f) przenoszę na PUCZYŃSKI – mała architektura wszelkie majątkowe prawa autorskie, dotyczące dzieła, o którym 
mowa w pkt.a); 
g) przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na zasadach wyłączności, na czas nieograniczony i obejmuje 
prawo do wielokrotnego wydawania, rozpowszechniania, powielania, przetwarzania (chociażby częściowo) oraz 
wykorzystywania dzieła w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych w szczególności drukiem; 
h) PUCZYŃSKI – mała architektura jest uprawniona do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do 
dzieła oraz zbycia majątkowych praw autorskich stanowiących przedmiot niniejszej umowy; 
i) PUCZYŃSKI – mała architektura może według własnego uznania dokonywać modyfikacji lub poprawek dzieła 
nabytego na mocy niniejszego oświadczenia; 
j) zrzekam się prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego; 
k) znana jest mi treść regulaminu konkursu, o którym mowa w pkt.a). 
Niniejsze oświadczenie rodzi skutki prawne z chwilą ziszczenia się warunku zawieszającego – wygrania przeze mnie 
konkursu, o którym mowa w pkt. a). 
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