
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Zabawa to poważna sprawa. Konkurs rysunkowy.” 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH 
 
 
 
 
Ja niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………. 
data urodzenia ……………………………………………………. 
adres zamieszkania……………………………………………….. 
 
działając w imieniu dziecka: 
imię i nazwisko …………………………………………………….. 
data urodzenia …………………………………………………….., 
którego jestem przedstawicielem ustawowym (rodzicem lub opiekunem prawnym) 
przenoszę nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych autorskie prawa 
majątkowe i prawa pokrewne do Rysunku przygotowanego przez dziecko w ramach 
Konkursu „Zabawa to poważna sprawa. Konkurs rysunkowy.”  (dalej jako „Rysunek”) 
oraz jego poszczególnych części do korzystania, na następujących polach eksploatacji: 
 

a) utrwalenie na każdego rodzaju materiale w sposób trwały i nietrwały, 
b) zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską, 

magnetyczną cyfrową i optyczną; 
c) wprowadzenie do obrotu; 
d) wprowadzenie do pamięci komputera lub do Internetu, 
e) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia 

dowolnych materiałów reklamowych (np. reklam prasowych, ulotek, plakatów o 
dowolnym rozmiarze, materiałów okolicznościowych) oraz korzystanie z nich w 
ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie 
technikami opisanymi w punkcie a) i b) powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, 
rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym;  

f) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet, w tym na stronie 
internetowej oraz na kanałach społecznościowych, poprzez 



wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, 
wytworzonych egzemplarzy;  

 
e) najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru 

użytkowego lub przemysłowego 
 

na rzecz IKEA Retail sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki 3, 05 – 090 Raszyn, 
KRS 00000091681, NIP 5270103385, REGON: 010577890, o kapitale zakładowym w 
wysokości 20.000.000,- zł, zwanej dalej IKEA. 

 
2. Upoważniam IKEA do wyłącznego korzystania z autorskich praw zależnych do Rysunku lub 

jego poszczególnych części na zasadach i na polach eksploatacji określonych w ust. 1., a 
także do dokonywania w nim wszelkich zmian. 
 

3. Oświadczam, że autorskie prawa majątkowe do Rysunku nie są ograniczone prawami 
osób trzecich, a także że mogę rozporządzać prawami autorskimi do Rysunku w zakresie 
niezbędnym do złożenia niniejszego oświadczenia. 
  

4. Zobowiązuję się nie wykonywać praw autorskich osobistych dziecka do Rysunku, w 
stosunku do IKEA, w tym szczególności prawa do: 
a) wskazywania autora Rysunku, 
b) oznaczania Rysunku imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem, 
c) nienaruszalności treści i formy Rysunku oraz jej rzetelnego wykorzystania, 
d) nadzoru nad sposobem korzystania z Rysunku. 
 

5. Przenoszę własność egzemplarza Rysunku przekazanego w Konkursie. 
  
6.  Oświadczam, iż przeniesienie prawa do Rysunku obejmuje prawo do rozporządzania i 

korzystania z ww. praw i udzielonych zgód oraz przeniesienia lub przekazania tych zgód 
osobom trzecim. 

 
7.  Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią posiadam pełną zdolność do czynności 

prawnych a oświadczenie składam dobrowolnie w pełni rozumiejąc jego treść. 
 
8.  Oświadczam, że Rysunek nie ma wartości materialnej i przeniesienie praw oraz udzielenie 

zgód, o których mowa w niniejszym oświadczeniu następuje nieodpłatnie oraz że nie 
przysługuje mi ani dziecku jakiekolwiek wynagrodzenie z tego tytułu. Jednocześnie 
oświadczam, że ja ani dziecko nie wystąpimy w przyszłości z jakimikolwiek roszczeniami 
prawnymi, w tym roszczeniami majątkowymi przeciwko IKEA lub innemu podmiotowi, 
który wykorzystał prawa nabyte na podstawie i zgodnie z niniejszym oświadczenie. 

 
9.  Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że na podstawie Rysunku zgłoszonego do Konkursu 

lub jego opracowania albo na podstawie inspiracji Rysunkiem może zostać stworzona i 
wyprodukowana maskotka (pluszak), która będzie dostępna w sprzedaży we wszystkich 
sklepach sieci IKEA. 

 
 
 
 
 
 
 



DANE OSOBOWE: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest IKEA Retail sp. z o.o. 

2. Dane przetwarzane będą w celu: 

a. realizacji zawartej umowy – podstawą przetwarzania jest niezbędność 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zawartej umowy. 

b. rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych - podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora polegający na wykazaniu, iż przetwarzanie dokonywane jest 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

4. W ramach realizacji, dane osobowe zostaną ujawnione podmiotom, które świadczą 

usługi dla lub w imieniu IKEA. W tym wypadku będzie to Organizator (Loyalty Point sp. z 

o.o.), dostawcy systemów informatycznych i usług wsparcia technicznego tych 

systemów oraz wyspecjalizowane agencje wykonujące w imieniu Klienta czynności 

związane z realizacją Umowy. 

5. Dane przetwarzane będą przez czas wymagany do momentu przedawnienia 

zobowiązań wynikających z niniejszego Oświadczenia. 

6. Osobom, których dane zebrano przysługuje prawo dostępu do swoich danych 

osobowych, do ich sprostowania otrzymania ich kopi, przenoszenia danych do innego 

ADO, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu oraz ich 

usunięcia . 

7. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z osobą 

odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w IKEA pod adresem:  

prywatnosc@ikea.com.  

8. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w IKEA znajdziesz 

na www.IKEA.pl/daneosobowe.  

9. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(www.UODO.gov.pl).  

 
Podpis przedstawiciela ustawowego dziecka:   _____________________________ 
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