Oświadczenie
1.

Oświadczam, że jestem uprawniony/a do korzystania i rozporządzania materiałem
(audio, video, tekst, zdjęcie) przesłanym do Polskiego Radia za pośrednictwem
formularza zamieszczonego na stronie http://lp3ksiega.polskieradio.pl w ramach akcji
Księga Słuchaczy LP3. Niniejszym, udzielam licencji Polskiemu Radiu S.A., na zasadach
określonych w ust 3. oraz oświadczam, że posiadam zgody osób w nim utrwalonych na
rozpowszechnianie ich wizerunku.

2.

Oświadczam, że materiał nie narusza praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych
oraz, że moje prawa do niego są w niczym nie ograniczone. Z tytułu złożonego
oświadczenia ponoszę pełną odpowiedzialność i zaspokoję wszelkie wynikłe z tego
tytułu roszczenia osób trzecich skierowane do Polskiego Radia

3.

Z chwilą otrzymania materiału przez Polskie Radio udzielam mu nieodpłatnego,
nieograniczonego w czasie i przestrzeni zezwolenia na korzystanie z niego w całości i we
fragmentach, w nieograniczonej ilości na następujących polach eksploatacji:
a) zwielokrotnianie na dowolnym nośniku, niezależnie od systemu standardu i formatu,
na dowolnych nośnikach;
b) wprowadzanie do pamięci komputera i tworzenie kopii zapisów;
c) publiczne odtworzenie;
d) nadawanie za pomocą, wizji, fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje
naziemne oraz za pośrednictwem satelity, w sieciach multimedialnych lub w innych
systemach przekazu ( w tym tzw. simulcasting, webcasting );
e) wprowadzenie do sieci multimedialnej (w tym do Internetu) poprzez umieszczenie
na stronie internetowej Polskiego Radia;
f) publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł się z nim zapoznać w miejscu
i czasie przez siebie wybranym.

4.Wyrażam zgodę na korzystanie z materiału dla reklamy i promocji audycji Programu 3
„Lista Przebojów Programu Trzeciego”.
5.Wyrażam zgodę i upoważniam Polskie Radio S.A. do przetwarzania moich danych
osobowych wyłącznie dla celów organizacji oraz promocji akcji Księga Słuchaczy LP3.

Uczestnikom akcji Księga Słuchaczy LP3 przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.
Słuchacz nadsyłający materiał zobowiązany jest do podania następujących danych osobowych niezbędnych do
identyfikacji:
a) imię i nazwisko
b) adres zamieszkania
c) adres e-mail
d) telefon kontaktowy

