
 

Załącznik nr 1 b do Zasad udostępniania materiałów 
audiowizualnych Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna 
podmiotom zewnętrznym. 

OŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA  
korzystającego z dokumentacji audiowizualnej ze zbiorów programowych 

Telewizji Polskiej S.A. 

Podanie adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego i numeru faxu - służących do kontaktowania się z użytkownikiem (lub jego pełnomocnikiem) jest 

fakultatywne, a ich ewentualne nie podanie nie powoduje ograniczenia uprawnień do korzystania z dokumentacji audiowizualnej (pola formularza zaznaczone*). 

Pozostałe informacje zbierane są do celów wskazanych w art. 23 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych o ochronie danych osobowych 

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662, z późn. zm.) i po ustaniu przydatności dla zarządzania udostępnianiem zbiorów programowych Telewizji Polskiej S.A. nie 

będą przetwarzane w zbiorach danych. Informacje o pełnomocniku użytkownika lub osobie rekomendującej użytkownika należy podać, jeżeli użytkownik nie 

występuje osobiście albo powołuje się na rekomendację osoby trzeciej. Przez instytucję w rozumieniu niniejszego zgłoszenia uważa się: osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 

DANE UŻYTKOWNIKA 
Imię i nazwisko albo nazwa instytucji*: 

rodzaj i numer dokumentu tożsamości*: 

nr zgłoszenia użytkownika: 

OŚWIADCZENIE 
Ja, niżej podpisany/a, działając w imieniu własnym/w imieniu i na rzecz ................................................................................ ...... 

 .............................................................  na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa* oświadczam, że zapoznałem/am się z 

obowiązującymi w Telewizji Polskiej S.A. Zasadami udostępniania materiałów audiowizualnych Telewizji Polskiej - Spółka 
Akcyjna podmiotom zewnętrznym i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nich uregulowań. 

 

 

 

 

data                                                       pieczątka lub podpis 

OŚWIADCZENIE 
Ja, niżej podpisany/a, działając w imieniu własnym/w imieniu i na rzecz............................................................................ 

................................................................na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa* oświadczam, że zapoznałem/am się z 

obowiązującym w Telewizji Polskiej S.A. Cennikiem usług archiwalnych świadczonych przez jednostkę odpowiedzialną za 
udostępnianie dokumentacji audiowizualnej i przyjmuję do wiadomości zawarte tam postanowienia. 

 

 
 
 

data                                                 pieczątka lub podpis 

OŚWIADCZENIE 
Ja, niżej podpisany/a, działając w imieniu własnym/w imieniu i na rzecz............................................................................ 

................................................................................na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa* oświadczam, że zapoznałem/am 

się z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90 
poz. 631 z późn. zm.) i zobowiązuję się do ich przestrzegania w trakcie korzystania z dokumentacji audiowizualnej ze zbiorów 

programowych Telewizji Polskiej S.A., w szczególności do korzystania z niej zgodnie ze wskazanym przeze mnie celem i 

sposobem, w ramach dozwolonego użytku utworów chronionych, na podstawie art. 23 wskazanej ustawy.  

Gdyby w przyszłości moim zamiarem byłoby wykorzystanie przedmiotowych materiałów w innym niż wskazanym celu i w inny 

sposób (na innych polach eksploatacji), wykraczających poza dozwolony użytek utworów chronionych prawem autorskim, 

zobowiązuję się do każdorazowego uzyskania licencji wszystkich osób twórczo i wykonawczo uprawnionych, w tym Telewizji 

Polskiej S.A. włącznie. 

Jednostkami organizacyjnymi właściwymi do udzielania stosownych licencji są: 

Biuro Handlu TVP S.A. – w zakresie audycji, na wszelkich polach eksploatacji, z wyłączeniem: 

TVP Sport – w zakresie audycji sportowych, 

Telewizyjna Agencja Informacyjna – w zakresie audycji informacyjnych i publicystycznych, 

Oddziałów Terenowych TVP S.A. – w zakresie audycji własnych Oddziałów Terenowych przechowywanych w ich zbiorach. 

 

 

 

data                                                          pieczątka lub podpis 

*niepotrzebne skreślić 


