REGULAMIN WYSTAWY KAROL WOJTYŁA. NARODZINY
1. Twórcą i organizatorem Wystawy Karol Wojtyła. Narodziny (dalej: „Wystawa”) jest Centrum
Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 11, 00–372 Warszawa (dalej:
„Centrum”), samorządowa instytucja kultury m. st. Warszawy wpisana do Rejestru Instytucji
Kultury m. st. Warszawy pod nr 1/2006.
2. Celem Wystawy jest upowszechnienie wiedzy o Janie Pawle II oraz upamiętnienie jego setnej
rocznicy urodzin.
3. Wystawa jest biograficzną wystawą, składającą się z 10 kolorowych plansz zawierających teksty
i 47 fotografii związanych z osobą Jana Pawła II, zapisaną w formie zamkniętego pliku pdf w
formacie B1 (70cm x 100cm) lub A3 (29,7cm x 42cm).
4. Aby móc korzystać z Wystawy, należy wypełnić i wysłać skan podpisanego formularza,
stanowiącego

załącznik

nr

1

do

niniejszego

Regulaminu

na

adres

e-mail:

narodzinyJP2@centrumjp2.pl.
5. Osoba lub podmiot korzystający z Wystawy przyjmuje do wiadomości, że Wystawa stanowi
utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którego twórcą jest
Centrum i do którego Centrum przysługują wszelkie prawa, w tym prawa własności
intelektualnej, jak również, że poszczególne elementy wystawy, w szczególności fotografie
wykorzystane w Wystawie, stanowią lub mogą stanowić odrębne utwory w rozumieniu ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa, w tym prawa własności
intelektualnej, posiadają lub mogą posiadać osoby trzecie.
6. Pobranie i korzystanie z Wystawy oznacza udzielenie przez Centrum niewyłącznej licencji na
rzecz osoby lub instytucji korzystającej z Wystawy (dalej: „Licencjobiorca”).
7. Udzielona licencja upoważnia Licencjobiorcę do pobrania pliku elektronicznego z Wystawą,
druku Wystawy w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie i ekspozycji Wystawy w sposób
i na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
8. Udzielenie licencji następuje na następujących warunkach:
1) udzielana licencja jest licencją niewyłączną;
2) udzielenie licencji następuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i świata;
3) udzielenie licencji następuje na okres do dnia 31.08.2024 r.
4) udzielenie licencji jest nieodpłatne;
5) udzielenie licencji może nastąpić jedynie na rzecz samorządowych instytucji kultury (np.
domy kultury, muzea), biblioteki, instytucje oświatowo–wychowawcze (np. szkoły),
parafie, organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
zagraniczne

jednostki

organizacyjne

podległe

Ministerstwu

Spraw

Zagranicznych

Rzeczpospolitej Polskiej (ambasady, konsulaty, instytuty polskie);
6) Wystawa może być wydrukowana i eksponowana tylko nieodpłatnie oraz jedynie w całości
(wraz ze wszystkimi jej elementami), w kolorze, w formacie B1 i A3 na poniższych
rodzajach nośników: papier, dibond, PCV trwałe, PCV spienione).

7) nie można eksponować Wystawy w miejscach nie przeznaczonych do eksponowania tego
typu obiektów, jak również w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu osób lub
bezpieczeństwu publicznemu, a także gdy prezentowanie Wystawy mogłoby w jakikolwiek
sposób narazić Centrum na utratę dobrego imienia. Wystawa nie może też być
eksponowana w sposób naruszający dobre imię

Jana Pawła II, szczególnie poprzez

nieodpowiednią lokalizację lub formę ekspozycji.
8) za stan Wystawy (czystość, estetyczna ekspozycja) oraz utylizację plansz po okresie
ekspozycji odpowiada Licencjobiorca.
9. Udzielenie licencji następuje na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wprowadzanie do pamięci komputera lub innych
nośników cyfrowych oraz wytworzenie techniką drukarską w sposób określony w ust. 8
pkt. 6 powyżej, nie więcej niż 3 egzemplarzy Wystawy, wyłącznie w celu ekspozycji
Wystawy w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
2) w zakresie rozpowszechniania – publiczne wystawianie Wystawy i prezentowanie jej w taki
sposób, aby każdy miał dostęp do Wystawy w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
wyłącznie w celu ekspozycji Wystawy w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
10. Licencjobiorca zobowiązany jest do przekazania Centrum dokumentacji fotograficznej z
prezentacji

Wystawy oraz raportu dotyczącego szacunkowej ilości osób, które zobaczyły

Wystawę w okresie sześciu miesięcy od dnia udostępnienia Wystawy.
11. Udzielona licencja nie upoważnia Licencjodawcy do udzielania dalszych licencji osobom trzecim,
w żadnym zakresie, tj. zabrania się przekazywania Wystawy do korzystania w całości lub w
części innym osobom lub instytucjom niż Licencjobiorca, w jakiejkolwiek formie –
elektronicznej, drukarskiej lub innej.
12. Udzielona licencja nie może być interpretowana jako udzielenie zgody na wykorzystanie
wizerunku w imieniu osób, których wizerunek utrwalono na fotografiach będących elementami
Wystawy.
13. Centrum zastrzega sobie prawo wypowiedzenia udzielonej licencji w przypadku wykorzystania
Wystawy niezgodnie z warunkami licencji, o których mowa wyżej, tj. w szczególności w
przypadku;
1) udzielenia dalszej licencji do Wystawy przez Licencjodawcę;
2) pobierania jakichkolwiek opłat z tytułu prezentowania Wystawy;
3) prezentacji Wystawy w większej niż ustalona ilość egzemplarzy;
4) prezentacji Wystawy niekompletnej, z brakującymi elementami;
5) prezentacji Wystawy w nieodpowiednim formacie lub rozdzielczości,
6) prezentacji Wystawy bez odpowiedniego opisu Wystawy i odpowiedniego opisu fotografii
wchodzących w skład Wystawy
7) nieuprawnionego kopiowania pliku elektronicznego Wystawy;
8) ekspozycji Wystawy w sposób lub miejscu naruszających dobre imię Jana Pawła II lub
Centrum.

14. Licencjobiorca ponosi odpowiedzialność z tytułu korzystania z Wystawy bądź jej elementów, w
sposób wykraczający poza zakres i warunki udzielonej licencji, zarówno wobec Centrum, jak i
wobec osób trzecich posiadających prawa do fotografii będących elementami Wystawy.
15. Osoby i instytucje korzystające z Wystawy przyjmują do wiadomości, że dane osobowe
przetwarzane w związku z korzystaniem z Wystawy będą przetwarzane przez administratora Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11, NIP 5252357081,
REGON 140469560. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u administratora to: ul.
Foksal 11, 00-372 Warszawa, telefon: +48 22 826 42 21, e-mail: iod@centrumjp2.pl. Dane
osobowe są przetwarzane w celu korzystania z Wystawy na warunkach opisanych w niniejszym
Regulaminie. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Osoby,
których dane są przetwarzane, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich
poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również wniesienia skargi do
odpowiedniego organu nadzoru w przypadku, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy
prawa. Administrator będzie przechowywał dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do
realizacji celu, dla którego je zgromadzono, jak również nie dłużej, niż będzie to konieczne do
zaspokojenia uzasadnionych roszczeń Administratora. Dane osobowe nie będą wykorzystywane
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
16. Pobranie i korzystanie z Wystawy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
17. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w uzasadnionych
przypadkach, przy czym o każdej zmianie Regulaminu, osoby i instytucje korzystające z
Wystawy, zostaną powiadomione nie później niż na miesiąc przed ich wprowadzeniem, drogą
elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do
Regulaminu.
18. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA LICENCJOBIORCY Wystawa: „Karol Wojtyła. Narodziny”
Dane Licencjobiorcy:
Pełna nazwa, adres, NIP, numer odpowiedniego rejestru:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Osoba reprezentująca Licencjobiorcę:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dane kontaktowe (dane osoby upoważnionej do kontaktu w zakresie realizacji licencji, adres e-mail,
telefon kontaktowy):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Miejsce ekspozycji (proszę opisać szczegółowo, np. gazetka szkolna, ogrodzenie parku, deptak, proszę
podać też adres):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Czas ekspozycji:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sposób ekspozycji (montaż na stelażach, zawieszenie na linkach, inne):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Format Wystawy (B1 lub A3) oraz materiał, na którym zostanie wydrukowana (papier, dibond, PCV lub
PCV spienione):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ilość eksponowanych egzemplarzy Wystawy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szacowana ilość odbiorców:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przewidywane sposoby promocji Wystawy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam*, iż zapoznałem/-am się z postanowieniami Regulaminu Wystawy “Karol Wojtyła.
Narodziny” i akceptuję jego treść w całości, w szczególności akceptuję warunki licencji, na jakich
Wystawa zostaje udostępniona do korzystania.

…………………………………………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Licencjobiorcy)

* oświadczenie podpisuje osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu, który będzie eksponował wystawę, zgodnie z zasadami
jego reprezentacji; np. dyrektor szkoły, dyrektor instytucji kultury, proboszcz parafii itd.

