
UMOWA LICENCYJNA

zawarta w dniu 04.09.2021  w Piwnicznej-Zdroju pomiędzy:

Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Piwnicznej-Zdroju, Rynek 11, 33-350 Piwniczna-Zdrój,

NIP: 734-10-24-904 reprezentowanym przez Piotra Maślankę - Dyrektora,

zwanym dalej w umowie MGOK lub Licencjobiorcą
a

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………- uczestnik pleneru fotograficznego „Nad Obłokami”

adres i telefon:

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
zwanym dalej w umowie Licencjodawcą,

o następującej treści:

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest nieodpłatne udostępnienie MGOK zdjęć z PLENERU FOTOGRAFICZNEGO

„Nad obłokami” w terminie 2 tygodni od daty pleneru - do 18 września 2020. Licencjodawca zobowiązuje

się do udostępnienia: trzech różnych, fotografii wykonanych w czasie pleneru.

2. Licencjodawca zobowiązuje się przekazać wszystkie zdjęcia, o których mowa w § 1 wraz z pełnymi

majątkowymi prawami autorskimi do ich wykorzystywania na polach eksploatacji, głównie materiały
drukowane czy Internet. Licencja będzie mieć charakter niewyłączny oraz będzie się łączyć ze zgodą na

dokonywanie wszelkich zmian i przeróbek zdjęć, w tym również do wykorzystywania ich w części lub w

całości oraz łączenia z innymi utworami.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1, informujemy, że:
1. Administratorem danych jest MGOK , Rynek 11,33-350 Piwniczna-Zdrój ,18/44-64-157
2. W MGOK został powołany Inspektor Ochrony Danych kontakt: inspektor@odo.info.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia PLENERU FOTOGRAFICZNEGO W WIERCHOMLI
4.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania
określonych w przepisach odrębnych oraz z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy
osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a).
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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