__________________, ________________
Miejscowość, data

Zgoda na udostępnianie wizerunku oraz materiałów szkoleniowych
przygotowanych w ramach XVIII Ogólnopolskiej konferencji naukowej bibliotek
uczelni niepublicznych i publicznych: „Biblioteka przyszłości – wyzwania - trendy
– zagrożenia” organizowanej przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Biznesu - NationalLouis University w Nowym Sączu pod nazwą
Złożona przez: ____________________________________________________(Imię i nazwisko autora) zam.
__________________________ nr tel. _______________________

Niniejszym oświadczam, iż jestem wyłącznym autorem oraz posiadam pełne autorskie prawa
majątkowe do przedstawionej przeze mnie na XVIII Ogólnopolskiej konferencji naukowej
bibliotek uczelni niepublicznych i publicznych: „Biblioteka przyszłości – wyzwania trendy – zagrożenia” organizowanej przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Biznesu - NationalLouis University w Nowym Sączu dnia 24-25 maja 2018r. (dalej zwanej Konferencją)
prezentacji pod tytułem: „__________________________________________________________________
” na
którą składa się również abstrakt, notka autora oraz zdjęcie prelegenta (dalej zwanych łącznie
„Prezentacją”). Ponadto oświadczam, że Prezentacja ta nie narusza majątkowych i osobistych
praw autorskich osób trzecich.
Jednocześnie wyrażam zgodę na:
a) nieodpłatną publikację Prezentacji przez Wyższą Szkołę Biznesu National Louis
Univesity z siedzibą w Nowym Sączu, po zakończeniu Konferencji, na stronie
internetowej konferencji – http://www.wsb-nlu.edu.pl/konferencja_naukowa,
b) nieodpłatne przekazanie Prezentacji do celów archiwalnych Wyższej Szkoły Biznesu
National Louis Univesity z siedzibą w Nowym Sączu,
c) nieodpłatne opracowanie bibliograficznie i technicznie Prezentacji,
d) nieodpłatne publiczne udostępnienie Prezentacji w repozytorium instytucjonalnym
Wyższej Szkoły Biznesu National Louis Univesity z siedzibą w Nowym Sączu (z
numerem URI).
Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechniania mojego imienia i nazwiska,
wizerunku, wywiadów i nagrań z moją osobą w materiałach informacyjno-promocyjnych,
służących m.in. promocji oferty szkoleniowej Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University
z siedzibą w Nowym Sączu, przygotowywanych przeze mnie lub inne podmioty nadzorujące i
realizujące Konferencję i nie będę z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń.
W przypadku wniesienia przez osoby trzecie roszczeń tytułem naruszenia praw autorskich oraz
innych praw własności intelektualnej bądź przemysłowej do Prezentacji, niniejszym:
a) zobowiązuję się do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tytułu naruszenia praw osób
trzecich i w tym zakresie zwalniam Wyższą Szkołę Biznesu National Louis University
z siedzibą w Nowym Sączu od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu,

b) przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe roszczenia,
c) ponoszę wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń związanych z
naruszeniem praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej bądź
przemysłowej osób trzecich zgłaszających roszczenia.
Powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie.
Jakiekolwiek stosunki wynikające z niniejszej Zgody podlegają prawu polskiemu.
Spory mogące wyniknąć z niniejszej Zgody podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University z siedzibą w
Nowym Sączu.

_________________________
Data i czytelny podpis

