
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UDZIELENIU PRAW AUTORSKICH 

Wideogram - Materiał audiowizualny w formie wideoclipu, teledysku, wywiadu lub  

w innej postaci ,wyprodukowany przez Oświadczającego wraz ze znajdującym się 

na nim utworem lub artystycznym wykonaniem, udostępniony w ramach 

niniejszego oświadczenia na uzgodnionym przez Strony i użyczonym nośniku;  

Ja niżej podpisany(a)  

Imię................ .................Nazwisko...................................... zamieszkały(a) w ............................. 

ul...............................................kod......................... legitymujący się dowodem osobistym o 

numerze............................................ 

oświadczam, że jestem autorem (ką) współautorem(ką) oraz posiadam wyłaczne prawa do 

korzystania, rozporządzania i upowrzechnianania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej 

granicami wiedogramu(ów) 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

i zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 

2006 roku nr 90, poz. 631 z późn. zm.) dysponuję prawami autorskimi osobistymi i majątkowymi do 

tegoże Wideogramu. 

Jednocześnie oświadczam, że udzielam bezpłatnej i bezterminowej licencji ww. Wideogramu (ów) dla 

Sandbox Media Sp. z o.o., celem jego/ich emisji na antenie kanału telewizyjnego o nazwie "Mixtape" 

w tym: 

- utrwalenie i zwielokrotniena nadesłanych utworów 

- nadawanie i reemitowanie we wszelkich możliwych i dopuszczalnych formach. 

- wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu np. Marketingu czy promocji ww. 

Wideogramu 

- nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, 

publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mied do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym. 

- udostępnianie w sieciach komputerowych (Internecie). 

 

...............…………………………. 

(data i podpis wykonawcy) 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  

Sandbox Media Sp. z o.o. 

ul. Chmielna 2/31 

00-020 Warszawa NIP:5252800745 

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków 

wynikających ze współpracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, 

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Sandbox Media Sp. z o.o. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy 

5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony 

danych osobowych (obecnie: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), 

jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/ 

Pana narusza przepisy RODO, 

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich 

nieprzekazanie spowoduje niemożnośd realizacji zawartej współpracy 

 

 

...............…………………………. 

(data i podpis wykonawcy) 


