REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE ,,ALBUM RODZIN MIŃSKICH”
CZĘŚĆ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Regulamin określa warunki udostępniania materiałów i informacji do publikacji w projekcie pn. ,,Album
Rodzin Mińskich” przygotowywanym w związku z obchodami 600-lecia Miasta Mińsk Mazowiecki.
2. Szczegółowe informacje nt. Projektu znajdują się na stronie internetowej Fundacji EBU
http://www.ebu.org.pl/
3. Użyte w Regulaminie skróty i definicje oznaczają:
a) Administrator – osobę fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który
samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
b) Dane kontaktowe Administratora – adres e-mail: albumminski@gmail.com
c) Materiały – skany fotografii,
d) Autor – osoba, która stworzyła Materiały;
e) Osoba udostępniająca niebędąca Autorem – osoba, która jest dysponentem praw autorskich do
Materiałów
f) Projekt – ,,Album Rodzin Mińskich” przygotowywany w związku z obchodami 600-lecia Miasta Mińsk
Mazowiecki;
g) Regulamin – niniejszy dokument.
CZĘŚĆ II
UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW I INFORMACJI DO PUBLIKACJI
§1
W ramach przesyłanych Administratorowi Materiałów obowiązują następujące reguły:
1. Osoba udostępniająca musi być wyłącznym dysponentem praw autorskich do Materiałów, w tym posiadać
wszelkie majątkowe prawa autorskie do fotografii, osobiście i samodzielnie zarządzać własnymi prawami
autorskimi, a jej prawa do fotografii nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani obciążone.
2. Osoba udostępniająca pozyskuje pisemną zgodę osób widocznych na fotografiach na wykorzystanie ich
wizerunku w pełnym zakresie objętym niniejszym Regulaminem, o ile zgoda taka jest konieczna do ich
rozpowszechnienia. Zgoda może być również udzielona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:
albumminski@gmail.com
3. W imieniu małoletniego, który widnieje na fotografii, zgodę na przetwarzanie wizerunku wyraża jego
przedstawiciel ustawowy / opiekun prawny.
4. Osoba udostępniająca Materiały jest upoważniona do wykonywania w imieniu Autora osobistych praw
autorskich, w szczególności do oznaczenia utworu nazwiskiem lub pseudonimem autora albo do
udostępniania go anonimowo, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności.
5. Osoba udostępniająca może udzielić informacji dotyczących osób i wydarzeń na prezentowanych
Materiałach (dane osób na fotografiach, rok wykonania fotografii, opis wydarzenia ujętego na fotografii).
§2
Osoba udostępniająca udziela Administratorowi nieodpłatnego oraz niewyłącznego, nieograniczonego czasowo oraz
terytorialnie prawa do korzystania z autorskich praw majątkowych do każdej fotografii zamieszczonej w Projekcie,
na każdym z niżej wymienionych pól eksploatacji obejmujących:
1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania fotografii – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy
zdjęcia i/lub filmu, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową,
2. w zakresie rozpowszechniania fotografii: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie
oraz nadawanie i reemitowanie, w szczególności w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie
fotografii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.
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§3
Osoba udostępniająca, będąc wyłącznym dysponentem autorskich praw majątkowych i osobistych do fotografii:
1. wyraża zgodę na dokonywanie przez Administratora bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Autora,
opracowań fotografii, poprzez dokonywanie skrótów, obróbek cyfrowych w celu dostosowania fotografii do
wymogów projektu, przekształcenia fotografii do formatu umożliwiającego korzystanie z nich w sposób
wybrany przez Administratora, łączenia z innymi utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych;
2. zezwala Administratorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na
zezwalanie na korzystania z opracowań fotografii oraz rozporządzanie tymi opracowaniami na polach
eksploatacji wskazanych powyżej;
3. upoważnia Administratora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu fotografii publiczności, a także
udostępnieniu fotografii bądź to anonimowo bądź też z podaniem imienia i/lub pseudonimu Autora;
4. przenosi na Administratora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do fotografii.
§4
W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Administratorowi na drodze procesu o naruszenie
praw autorskich do fotografii lub praw do wizerunku w związku z korzystaniem przez Administratora z fotografii
zgodnie z postanowieniami Regulaminu, osoba udostępniająca zobowiązana będzie niezwłocznie wstąpić do sprawy
po stronie pozwanego, zwolnić Administratora z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie
zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU
Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. z 2019, poz. 1231 ze zm.) o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne
rozpowszechnianie mojego wizerunku / wizerunku mojego małoletniego dziecka/-ci w celu realizacji projektu ,,Album
Rodzin Mińskich” przez Administratora.
Jednocześnie oświadczam, że udostępnione przeze mnie materiały fotograficzne nie naruszają dóbr osobistych osób
na nich przedstawionych.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne.
Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji,
bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
……….……………….…………………….
(czytelny podpis)
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska,
adresu e-mail oraz wizerunku w związku z realizacją projektu ,,Album Rodzin Mińskich” przez Administratora i publicznego
przedstawiania (publikowania) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku 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.U.UE.L.2016.119.1), dalej zw. RODO oraz
ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz. 1781 z późn. zm.) oraz zgodnie z
poniższą klauzulą informacyjną.

……….……………….…………………….
(czytelny podpis)
Administratorami danych osobowych są opiekunki projektu Justyna Radomińska i Eliza Bujalska. Adres kontaktowy do Administratorów:
albumminski@gmail.com. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji projektu oraz w celach promocyjnych miasta. Podanie
danych jest dobrowolne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, to osoba, której dane
dotyczą ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. W innym przypadku osoba, której dane dotyczą ma prawo
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, a także
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych nie przetwarza danych osobowych w sposób
opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione,
przekazane i udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom
kontrolującym administratora, jak również podmiotom, które przetwarzają je na polecenie administratora, tj.: podmiotom świadczącym
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usługi informatyczne i inne na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania i tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią
ochronę Państwa praw.
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