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OŚWIADCZENIE 
 
 
 
Ja niżej podpisana/y ................................................................................................................. 
Zamieszkała/y w ....................................................................................................................... 
Legitymująca/y się dowodem osobistym o numerze................................................................. 
Wyrażam zgodę na bezpłatny udział w audycji  „ Ktokolwiek widział ktokolwiek wie…” 
realizowanej przez …………………(reporter) dnia …...……..…w....…………………(miejscowość) 
i jednocześnie przenoszę na TVP S.A. prawo do wyłącznego korzystania z dzieła w tym 
również autorskie prawa majątkowe, pokrewne i zależne do dzieła na następujących polach 
eksploatacji: 

a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym (w tym analogowe i cyfrowe),  
a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu 
cyfrowego w sieci multimedialnej (w tym internet); 

b) zwielokrotnianie analogowe i cyfrowe jakąkolwiek techniką, w tym: techniką 
magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą 
i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników 
dostosowanych do tej formy zapisu, w sieci multimedialnej (w tym internet);  

c) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie; 
d) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację 

naziemną i nadawanie kablowe, w tym także simulcasting lub webcasting 
e) nadawanie za pośrednictwem satelity; 
f) prawo obrotu w kraju i za granicą; 
g) wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których dzieło utrwalono 

lub zwielokrotniono; 
h) reemisja audycji; 
i) sporządzanie wersji obcojęzycznych; 
j) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w tym Internetu; 
k) wykorzystanie na stronach internetowych, w tym na stronach TVP S.A.; 
l) wykorzystanie w utworach multimedialnych; 
m) wprowadzanie do obrotu przy użyciu internetu i innych technik przekazu danych, 

wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; 
n) publiczne i niepubliczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności  jako 
SMS, MMS, WAP, w Internecie, telewizji interaktywnej, video na żądanie, audio na 
żądanie, w sieci Wi-Fi i Wi-Max; 

o) reemisja równoczesna i integralna w innej organizacji telewizyjnej 
p) wykorzystanie fragmentów dzieła do celów promocyjnych i reklamy; 
- wszystko w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów. 
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