
 Janów Lubelski, dnia ……………………….. 

…………………………………………………..  

imię i nazwisko przedkładającego      

               

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE PRAW AUTORSKICH  

MATERIAŁU PRZEDKŁADANEO DO PUBLIKACJI NA STRONIE WWW, PORTALACH 

SPOŁECZNOŚCIOWYCH  I W GAZECIE JANOWSKIEJ  

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że jestem autorem materiału……………………………………… 

…………………………………………………………….…… (tytuł artykułu, publikacji, galerii zdjęć, itp.), 

przekazywanego Urzędowi Miejskiemu w Janowie Lubelskim, z siedziba ul. Zamoyskiego 59, 23-300 

Janów Lubelski” w dniu ……………………, w celu publikacji na stronie www.janowlubelski.pl, portalu 

społecznościowym facebook.com/UMJanowLubelski  i w Gazecie Janowskiej w formie elektronicznej i/lub 

w  formie papierowej. 

Jednocześnie potwierdzam, że przesłany materiał, jest wynikiem mojej osobistej, samodzielnej 

twórczości. Jako autor materiału nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych udzielam na 

rzecz Gminy Janów Lubelski, z siedziba ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski prawa do 

wykorzystywania przekazanego materiału, przesłanych z nim fotografii oraz logotypów, na wszelkich 

polach eksploatacji, w szczególności: druk w dowolnej liczbie egzemplarzy, zamieszczanie w Internecie 

oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, redagowanie i wykorzystanie  

w publikacjach drukowanych, wprowadzanie do pamięci komputera czy udostępnianie osobom trzecim.  

 

          

 Janów Lubelski, dnia ………………………….                        …………………………………… 
                /podpis przedkładającego materiały/ 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO RODO 

I  POSIADANIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Jednocześnie oświadczam, że posiadam zgodę, w rozumieniu art. 81 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r (tj.: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1231 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na 

wykorzystanie wizerunku osób, których wizerunki utrwalono na dołączonych do przedłożonego materiału. 

Oświadczam także, że wypełniłem obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 i 14 Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) ( Rozporządzenia RODO) wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem, a które są ujawnione w przekazanych materiałach. 

 

       

 Janów Lubelski, dnia ……………………                         …………………………………… 
                /podpis przedkładającego materiały/ 

 

 

 
Autor przekazanego materiału do publikacji ponosi odpowiedzialność za treść komunikatów prasowych i zdjęcia – ich 

weryfikacja, zgodność z prawem oraz realizacja obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO, leży po stronie autora 

nadesłanego materiału prasowego.  



 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

W związku z przekazaniem materiałów do publikacji, wyrażam świadomie, zgodnie z art. 7 ust. 2 

Rozporządzenia RODO, wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)                     

z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). 

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO,                              

tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej                      

i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. 

 

 

 Janów Lubelskim, dnia ………………………                        …………………………………… 
                /podpis przedkładającego materiały/ 

 

 


