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Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich 

na Organizatora Konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych 

Jako uczestnik II edycji Konkursu Modelowanie Rynku Energii o Nagrodę Prezesa Zarządu 

ENEA S.A. będąc autorem rozwiązania zadania konkursowego nr             , zwanego dalej 

„utworem”, oświadczam, iż jestem uprawniony do przeniesienia majątkowych praw 

autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Jako autor, w 

przypadku otrzymania przez Drużynę, której jestem członkiem, nagrody przenoszę w zamian 

za otrzymaną nagrodę na Organizatora Konkursu – ENEA Trading Sp. z o.o.– własność 

pracy i autorskie prawa majątkowe do utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do 

opracowania utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 666), a Organizator Konkursu oświadcza, iż prawa te przyjmuje. 

Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na 

Organizatora Konkursu w momencie przekazania nagrody i dają Organizatorowi Konkursu 

prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania utworem powstałym w 

wyniku wykonania i zgłoszenia utworu, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z 

opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora Konkursu 

dodatkowych opłat. Organizator Konkursu nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na 

następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego; 

2) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze Organizatora 

Konkursu oraz wyświetlanie utworu pod adresami domenowymi Organizatora Konkursu; 

3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie, a 

także publiczne udostępnianie utworu lub egzemplarzy utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

5) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, w formie 

publikacji papierowej; 



2 
 

6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu. 

Jako autor utworu zezwalam Organizatorowi Konkursu na rozporządzanie i korzystanie z 

opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora 

Konkursu uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i 

korzystanie z opracowań utworu. 

 

Jako autor utworu gwarantuję, że utwór jest mojego autorstwa i że w związku z wykonaniem 

utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora 

Konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. 

W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Organizatora 

Konkursu zgłaszającą roszczenia z tytułu naruszenia jej praw autorskich osobistych lub 

majątkowych, Uczestnik konkursu: 

a. podejmie wszelkie działania zmierzające do przejęcia pełnej odpowiedzialności z tytułu 

ewentualnych roszczeń oraz do zminimalizowania szkody Organizatora Konkursu jak i osób 

trzecich; 

b. w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przystąpi do procesu 

po stronie Organizatora  i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Organizatora 

Konkursu w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym 

koszty obsługi prawnej; 

c. poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i 

niemajątkowych związanych z naruszeniem praw osób trzecich, w tym praw autorskich 

majątkowych oraz osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych dla realizacji przedmiotowego Konkursu, w szczególności w zakresie 

wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 
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