
                                                                                                                                      Załącznik nr 2 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Imię i Nazwisko ................................................................................ 

  
PESEL .............................................................................................. 

  
NIP ) *................................................................................................. 
* NIP proszę podać w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej  

 
Adres zamieszkania (województwo, gmina, kod, miasto, ulica, nr domu, nr lokalu): 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
 
Adres do korespondencji (województwo, gmina, kod, miasto, ulica, nr domu, nr lokalu): 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
 
Telefon kontaktowy …………………….………….  

 
Oświadczam, że: 
1. Zadanie związane z realizacją muralu w ramach projektu Estetyzacja Miasta zostanie wykonane w łącznej 

kwocie nieprzekraczającej 30 000,00 zł brutto. 
 

2. Udzielę rękojmi na dzieło będące realizacją zadania na okres 24 miesięcy. 
 
3. Realizacja zadana związanego z wykonaniem muralu zostanie zakończona w roku 2021. 

 
4. Z chwilą przekazania dzieła Zamawiającemu i odbioru przez niego dzieła bez zastrzeżeń oraz zapłaty przez 

Zamawiającego za wykonane dzieło / ustalonego wynagrodzenia:  

 przeniosę na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła w zakresie opisanym poniżej, 

 udzielę Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego,  

 zastrzegę obowiązek wyszczególnienia autorstwa muralu, 

 przeniosę na Zamawiającego wyłączne prawo na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, 

 udzielę Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie autorskich praw majątkowych na czas nieokreślony.  
 
Przeniesienie wyżej wymienionych praw nastąpi bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy  
i nośników, w zakresie następujących pól eksploatacji:  

 utrwalanie na jakimkolwiek nośniku; 

 zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką; 

 wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu bez ograniczeń, 
włączając w to sporządzanie kopii oraz korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; 

 umieszczanie w całości lub części w dokumentacji dotyczącej postępowań prowadzonych przez 
Zamawiającego; 

 rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego i przekazu multimedialnego. 
 
Administrator - Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 informuje 
Pana/Panią o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku zbierania danych 
osobowych zgodnie z art.13, 14 i 15 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 osobowych). 
 
Inspektorem ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin jest Pani Monika Lau, iod@um.szczecin.pl  
tel. (91) 42 45 702. 
 
Pouczam o prawie do żądania od Urzędu Miasta Szczecin dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia 
danych w zakresie uregulowanym ww. rozporządzeniem. 
 
Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. 
 
Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - Gminy Miasto Szczecin zamieszczona jest na stronie 
BIP, w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”. 

 

 
Data i czytelny podpis:  ............................................................................... 


