Regulamin „Zbiórki materiałów archiwalnych na 100-lecie AGH”

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem zbiórki materiałów archiwalnych z okazji 100-lecia AGH, zwanej
dalej zbiórką, jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w
Krakowie, zwana dalej Organizatorem.
2. Zbiórka ma na celu zgromadzenie zdjęć, nagrań filmowych i dźwiękowych,
dokumentów archiwalnych, zwanych dalej materiałami, dotyczących historii
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
3. Przedmiotem zbiórki są materiały dotyczące wszelkich wydarzeń, spotkań,
studentów, wykładowców oraz przestrzeni i architektury związanych z AGH w
Krakowie z okresu ostatnich kilkudziesięciu lat.
4. Zbiórka ma na celu zebranie materiałów, które będą wykorzystane przez
Organizatora przy okazji obchodów jubileuszu 100-lecia AGH, w Internecie, w
środkach masowego przekazu, w materiałach wydawanych w formie drukowanej,
elektronicznej i cyfrowej.
5. Zbiórka materiałów potrwa od 6 czerwca 2017 do końca roku 2017 z możliwością
przedłużenia.
6. Uczestnictwo w zbiórce jest dobrowolne i nieodpłatne.
7. Informacje dotyczące zbiórki oraz Regulamin są dostępne na stronie:
www.100lat.agh.edu.pl
§ 2.
Zasady przeprowadzenia zbiórki
1. Zbiórka ma charakter otwarty. Materiały mogą przekazywać osoby pełnoletnie.
2. Jedna osoba lub zespół może przekazać dowolną ilość materiałów archiwalnych.
3. Materiały mogą być dostarczone w formie analogowej lub elektronicznej. W
formie elektronicznej: na nośniku CD lub pamięci zewnętrznej USB. Mogą także
zostać przesłane drogą elektroniczną na adres: bprasowe@agh.edu.pl
4. Materiały zgłoszone w formie analogowej mogą być dostarczone na adres: Biuro
Prasowe AGH, tj. al. A. Mickiewicza 30 w Krakowie, budynek A-0, pokój 324a.
5. Zgłoszenie powinno zawierać krótki opis przekazywanych materiałów wraz z
wypełnioną kartą zgłoszenia. Karta zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu.
6. Materiały wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia można przekazywać w
terminie do 31 grudnia 2017 roku na wskazany adres mailowy, osobiście do Biura
Prasowego lub pocztą lub kurierem na adres: Biuro Prasowe AGH, al. Mickiewicza
30, 30-059 Kraków z dopiskiem „Zbiórka materiałów archiwalnych na 100-lecie
AGH”.
7. Przekazane materiały nie będą odsyłane uczestnikom.
8. Przekazane materiały przechodzą na własność Organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w zbiórce materiałów
niezgodnych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub takich, które z innych
względów nie nadają się do publicznej prezentacji i rozpowszechniania.
10. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń
wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych
przez uczestnika, osobą wyłącznie zobowiązaną do zaspokojenia wszelkich
roszczeń jest uczestnik zbiórki.
11. Przekazując materiały, uczestnik składa oświadczenie o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych
w celu i zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem „Zbiórki
materiałów archiwalnych na 100-lecie AGH”. Oświadczam, że zostałem/am
poinformowany/a, że administratorem danych osobowych jest Organizator oraz
że podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do przeprowadzenia
zbiorki, jak również o przysługującym prawie do wglądu do danych osobowych
oraz możliwości ich aktualizacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).
12. Uczestnik wyraża zgodę na:

Regulamin „Zbiórki materiałów archiwalnych na 100-lecie AGH”

1) bezpłatne, publiczne wykorzystanie przez Organizatora przekazanych materiałów
oraz wykorzystania ich m.in. w celach informacyjno-promocyjnych wskazanych
w §1, ust. 4 niniejszego Regulaminu;
2) nabycie przez Organizatora prawa do korzystania z materiałów będących
przedmiotem zbiórki na polach eksploatacji określonych w art. 50 pkt 1-3 ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz.
666 z późn. zm.);
3) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie zależnych praw autorskich
na wszystkich wskazanych powyżej polach eksploatacji.
13. Organizator zbiórki zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w
przekazywanych materiałach.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się na każdym z etapów
zbiórki z wybranymi uczestnikami drogą e-mailową lub telefoniczną.
15. Uczestnik, przekazujący materiały, jest zobowiązany do złożenia pisemnego
oświadczenia o posiadaniu wyłącznych autorskich praw majątkowych do nich.
§ 3.
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów podanych w Regulaminie.
Przystąpienie do zbiórki jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Informacji w sprawie zbiórki udzielają pracownicy Biura Prasowego AGH: tel. (12)
617 49 60 lub 12 617 49 22.

