KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca wystawy odbywającej się w dniach 11 czerwca 2019 r. – 1 września 2019 r. na
terenie Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego przy ul. Koziej 11, 00-070 Warszawa

POSTANOWIENIA KLAUZULI
1. Wystawa „Wiater w oczy” przedstawia twórczość artystyczną Tomasza Wiatera (dalej
„Autor”), stanowiącą przejaw przysługującej Autorowi wolności twórczości artystycznej,
pozostającej pod ochroną prawną art. 73 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.).
2. Przestrzega się, że Wystawa „Wiater w oczy” dostępna jest wyłącznie dla osób
pełnoletnich w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm. – dalej Kodeksu cywilnego).
3. Wystawa „Wiater w oczy” stanowi satyryczną wizję rzeczywistości w perspektywie
Autora.
4. Odwiedzający Wystawę „Wiater w oczy” powinni liczyć się z tym, iż część prac Autora
stanowi dosadną karykaturę osób, przedmiotów, osób prawnych lub zdarzeń.
5. Autor Wystawy „Wiater w oczy” zastrzega, iż odwiedzający wkraczają w sferę
bezkompromisowej satyry na własną odpowiedzialność.
6. Autor zastrzega, iż nie jest jego zamiarem naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich,
w tym:
6.1. naruszenia dóbr osobistych którejkolwiek zindywidualizowanej osoby bądź osób
oraz osób prawnych, będących przedmiotem karykatury lub satyry – w rozumieniu
art. 23 i art. 43 Kodeksu cywilnego;
6.2. znieważenia którejkolwiek zindywidualizowanej osoby bądź osób, Narodu,
Rzeczypospolitej Polskiej, znaku lub symbolu państwowego, organu, pomnika,
przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do wykonywania obrzędów
religijnych w rozumieniu art. 133, art. 135, art. 136, art. 137, art. 216, art. 226, art. 257,
art. 196 oraz art. 261 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1600 z późn. zm. – dalej Kodeksu karnego);

6.3. zniesławienia którejkolwiek zindywidualizowanej osoby bądź osób, instytucji,
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającą osobowości prawnej
w rozumieniu art. 212 Kodeksu karnego.

