OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………………………………., nr PESEL………………………………………….
wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Telewizję Polsat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („POLSAT”), z mojego
wizerunku utrwalonego w materiale telewizyjnym realizowanym przez POLSAT w dniu 19 i 20 października 2017 r., dla
potrzeb koncertów/audycji w ramach XXII Rybnickiej Jesieni Kabaretowej - Ryjek 2017 (zwane dalej łącznie „Audycja”).
Jednocześnie przenoszę na POLSAT pełnię autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych i praw zależnych do
wypowiedzi/artystycznego wykonania ww. materiale telewizyjnym dla potrzeb Audycji, w tym dla celów promocyjnych,
reklamowych, informacyjnych, archiwalnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych i w sposób następujący:
- utrwalenie we wszelkich technikach/systemach/rodzajach zapisu na wszelkich rodzajach zapisu, w tym w zapisie
magnetycznym, cyfrowym, światłoczułym, i przepisywanie utrwaleń zapisów wypowiedzi/artystycznego wykonania na
inną technikę/system/rodzaj zapisu/nośnik, w tym na nośniki zapisu magnetycznego, cyfrowego, nośniki światłoczułe w
nieograniczonej liczbie egzemplarzy;
- zwielokrotnianie zapisów wypowiedzi/artystycznego wykonania, w nieograniczonej liczbie egzemplarzy na wszelkich
nośnikach, wszelkimi technikami, w tym techniką zapisu magnetycznego, światłoczułego, drukarskiego,
reprograficznego, cyfrowego;
- wymiana nośników, na których wypowiedzi/artystyczne wykonanie utrwalono oraz wprowadzanie zapisów
wypowiedzi/artystycznego wykonania do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, także ogólnie
dostępnych w rodzaju Internet w tym on-line, downloading, webcasting, simulcasting, streaming, Internet Pay TV,
Internet Free TV, VOD (we wszystkich jego odmianach) oraz udostępnianie ich zapisów (plików) użytkownikom
(korzystającym z) takich sieci na całym świecie, w tym za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych w miejscu i
czasie przez nich wybranych, w tym w systemie VOD, udostępniania przez witryny www i portale internetowe,
P2P i inne protokoły udostępniania i/lub wymiany plików;
- wielokrotne nadawanie wypowiedzi/artystycznego wykonania za pomocą wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej,
także stereofonicznie, przez stacje naziemne i za pośrednictwem satelity, w tym także w ramach tzw. “platform
cyfrowych” na całym świecie, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji (w tym także nadawanie w sieci
Internetu we wszelkich formułach, “on demand”, “pay per view”, swobodnie dostępnej dla korzystających z sieci
Internetu itp., rozpowszechniania w zamkniętych obiektach, statkach, samolotach itp.);
- wprowadzanie do obrotu nośników zapisu (wszelkiego rodzaju, w tym VCD, DVD, kasety video, CD, kasety
magnetofonowe, plików cyfrowych itd.) wypowiedzi/artystycznego wykonania oraz w nieograniczonej liczbie
egzemplarzy oraz ich użyczania i najmu;
- zezwalanie na zasadzie wyłączności na nadawanie wypowiedzi/artystycznego wykonania przez inne podmioty, w tym
inne organizacje telewizyjne, w tym na rozpowszechnianie w sieciach kablowych i platformach cyfrowych oraz w
sieciach telekomunikacyjnych i w sieciach powszechnie dostępnych w rodzaju Internetu;
- publiczne wyświetlanie i odtwarzania wypowiedzi/artystycznego wykonania.
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