
 

 

 

 Karta zgłoszeniowa do Konkursu na okładkę pudełka do gry planszowej Sacco di Roma  

 

Imię i nazwisko:  

 

Numer telefonu:  

 

Adres e-mail:  

 

Proszę podpisać swoim imieniem i nazwiskiem oraz datą następujące oświadczenie: 

 

 Oświadczam, iż jestem autorem/ką pracy (zwanej dalej "dziełem") zgłaszanej do Konkursu na 

okładkę pudełka do gry "Sacco di Roma” i przysługują mi do niej pełne prawa autorskie. 

Oświadczam również – w przypadku zastosowania w dziele wizerunku danej osoby – że mam jej 

zgodę na wykorzystanie tego wizerunku na okładce pudełka do gry planszowej "Sacco di Roma" i 

jego promocji. Zgodę tą zobowiązuję się załączyć do karty zgłoszeniowej. Wyrażam zgodę na 

udzielenie licencji, dotyczącej wykorzystania dzieła jako okładki pudełka do gry "Sacco di Roma”  

w nielimitowanym nakładzie egzemplarzy, produkowanych w różnych wersjach językowych 

(m.in. polskim, angielskim, niemieckim, włoskim, francuskim, hiszpańskim, niderlandzkim) w celu 

sprzedaży egzemplarzy tej gry  w formie nielimitowanej terytorialnie, czyli na sprzedaż tej gry na 

terytoriach wszystkich państw (m.in. państw należących do OECD). Wyrażam zgodę na promocję 

pracy za pośrednictwem różnych kanałów, w tym internetowych. Licencja obejmuje również 

wykorzystanie dzieła jako okładki pudełka do gry "Sacco di Roma” w działaniach 

marketingowych. Licencja jest udzielana na wyłączność autorowi gry Sacco di Roma - Adamowi 

Dobrowolskiemu, na autora gry następuje przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła 

(zwycięskiego projektu okładki). Zgadzam się, że prawa autorskie majątkowe do dzieła będą 

odsprzedawane dalej jako komponent praw autorskich majątkowych Adama Dobrowolskiego do 

całokształtu gry planszowej Sacco di Roma. Zgadzam się na modyfikacje dzieła prowadzone przez 

podmioty korzystające z praw autorskich majątkowych do gry, w tym do dzieła. Licencja jest 

limitowana czasowo - 30 lat. Akceptuję Regulamin Konkursu na okładkę pudełka do gry "Sacco di 

Roma”. Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z 

Rozporządzeniem 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). 


