
Oświadczenia 

dotyczące praw autorskich 

1. Prelegent, z momentem dostarczenia Organizatorowi wraz z formularzem zgłoszeniowym zdjęcia lub filmu
zawierającego  wizerunek  Prelegenta  oraz  krótkiego  opisu  dotyczącego  Prelegenta,   
 (§ 2 ust. 4.ii. Regulaminu) udziela Organizatorowi nieodpłatnie licencji niewyłącznej, nieograniczonej teryto-

rialnie i nieograniczonej w czasie, do korzystania z praw do wizerunku Prelegenta oraz z praw autorskich do
przekazanych Organizatorowi wszelkich zdjęć, filmów i opisów (dalej łącznie prawa do wizerunku i prawa au-
torskie do zdjęć, filmów i opisów określane  jako: „Materiały”) w zakresie publikowania ich na stronach inter-
netowych oraz innych materiałach elektronicznych i papierowych związanych z reklamą, promocją i doku-
mentacja Targów, a także na n/w polach eksploatacji:
a)  w  zakresie  utrwalania  i  zwielokrotniania  Materiałów  -  wytwarzanie  określoną  techniką  egzemplarzy
Materiałów przekazanych Organizatorowi, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których Materiały utrwalono - w ramach promocji Targów, do których
przygotowywane  będą  wykorzystane  materiały  graficzno-promocyjne  lub  logo  w  postaci  ulotek,  broszur,
folderów
c) w zakresie rozpowszechniania udostępnionych Materiałów w sposób inny niż określony powyżej – poprzez
publiczne  wykonanie,  wystawienie,  wyświetlenie,  odtworzenie  oraz  nadawanie  i  reemitowanie,
rozpowszechnianie, a także publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w Internecie), w tym umieszczanie na plakatach,
banerach, flagobanerach, plakatach, ulotkach lub innych materiałach drukarskich, wyemitowanie w telewizji
lub na wyświetlaczach należących do Organizatora, na stronach www, w social mediach.

2. Prelegent oświadcza, że jest uprawniony do korzystania i rozporządzania:
• przekazanymi Organizatorowi Materiałami oraz 
• Materiałami nieprzekazanymi Organizatorowi,a które będą wykorzystane przez Prelegenta podczas Wykładu,
a w zakresie niezbędnym do wygłoszenia Wykładu, w tym przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa
autorskie do tych Materiałów w zakresie umożliwiającym realizację § 4 ust. 7 Regulaminu, a także Materiały te
nie są obciążone roszczeniami ani prawami osób trzecich. W przypadku wystąpienia względem Organizatora
osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu wykorzystania przekazanych Materiałów  w ramach niniejszej
Umowy, Uczestnik zobowiązuje się pokryć roszczenia tych osób i zwolnić Organizatora z odpowiedzialności.


