………………………………………..
Miejscowość i data
Formularz zgody autora na publikację materiałów/artykułów, zdjęć na stronie
portal.polaniec.eu
Imię i nazwisko:………………………………………………………………
Adres zamieszkania:………………………………………………………….
Telefon: ...…………………………………………………………………….
Adres e-mail: ..………………………………………………………………..
Tytuł artykułu/ opis zdjęć:……………………………………………………

W przypadku cyklicznie przekazywanych artykułów/zdjęć należy wpisać:
Wszystkie przekazywane materiały do publikacji
OŚWIADCZENIE
W przypadku tekstu
1. Oświadczam, że przesłany tekst jest :
*a) mojego autorstwa
*b) jest przekazany mi przez osoby trzecie i posiadam wszelkie zgody do przekazania w
celu publikacji
2. Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące artykułu należą do mnie oraz nie
naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
3. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację przekazanego artykułu na stronie
internetowej www.portal.polaniec.eu oraz w materiałach drukowanych.
4. Zgoda obejmuje również: wykorzystanie, utrwalanie, modyfikację powielanie,
archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również publikację za pośrednictwem
dowolnego medium. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez
ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.
*właściwe podkreślić
Czytelny podpis:

……………………………
W przypadku zdjęć
1.Oświadczam, że fotografie zostały wykonane:
*a) przeze mnie osobiście
* b) wykonane przez osoby trzecie, posiadam do nich wszelkie prawa oraz zgody osób
widocznych na zdjęciach na publikację ich wizerunku.
2. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację przekazanych zdjęć na stronie
internetowej www.portal.polaniec.eu oraz w materiałach drukowanych.

3. Zgoda obejmuje również: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie,
archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i
użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium.
Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń
podmiotowych i przedmiotowych.
*właściwe podkreślić
Czytelny podpis:
……………………………
Wydawca zastrzega sobie prawo do decydowania o terminie oraz sposobie publikowania
i udostępniania artykułu na stronie internetowej Miasta i Gminy Połaniec oraz w materiałach
drukowanych oraz prawo do odmowy publikacji bez podania przyczyny.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy
Połaniec, z siedzibą w 28-230 Połaniec, Ruszczańska 27, w celu publikacji artykułów.

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy
Połaniec, z siedzibą w 28-230 Połaniec, Ruszczańska 27, w celu publikacji zdjęć.

TAK

NIE

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego IOD: andrzej@e-direction.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani
udostępniane organizacjom międzynarodowym.
Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności:
www.portal.polaniec.eu/pl/polityka_prywatnosci

Czytelny podpis:
……………………………

