ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU i WYPOWIEDZI
Ja, niżej podpisana/-y, wyrażam zgodę ̨ na korzystanie przez Fundację Db@m o Mój Zasięg z siedzibą
w Gdańsku przy przez czas nieograniczony i nieodpłatnie z mojego wizerunku oraz moich wypowiedzi
na następujących polach eksploatacji:
a)

b)
c)
•

•

•

wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub
innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakakolwiek techniką, w tym drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub
innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich
nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych,
światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach komputerowych i innych
nośnikach zapisów i pamięci;
wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt 1 -wprowadzanie
ich do obrotu, najem, użyczanie;
wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym:
wszelkie nadawanie i re-emitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub
bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych,
telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw.
simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym
lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub
formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych,
multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;
wszelkie publiczne udostępnianie audycji lub materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne,
za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy
danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu
otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez
możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w lit.a);
wszelkie
publiczne
odtwarzanie,
wyświetlanie,
wykonywanie,
wystawianie
w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.

w związku z prowadzoną przez Fundację Db@m o Mój Zasięg działalnością statutową.
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