Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE LAUREATA KONKURSU
NAZWA AKCJI PROMOCYJNEJ: „Jesień niespodzianek”
Niniejszym potwierdzam, że przyjmuję nagrodę przyznaną mi w konkursie pn. „Jesień niespodzianek”,
organizowanym przez Orkla Care S. A., z siedzibą w Radzyminie (05-250 Radzymin) przy ul. Polnej 21.
DANE LAUREATA
(UWAGA! Wszystkie pola formularza są obowiązkowe)
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania (adres do wysyłki nagrody)
Numer telefonu komórkowego:
OŚWIADCZENIE LAUREATA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Jesień niespodzianek”. Przetwarzanie danych podanych
powyżej następuje zgodnie z Rozporządzeniem 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. Podstawą przetwarzania
podanych danych jest dobrowolna zgoda, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwia wydanie nagrody. Rozumiem, że w związku z udostępnieniem moich danych
osobowych przysługuje mi prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,
zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie
bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również skarga do organu nadzorczego.
Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych na liście Laureatów konkursu, na stronie internetowej www.sowhat.pl/konkurs, w postaci: mojego
imienia, pierwszej litery nazwiska oraz zaszyfrowanego numeru telefonu.
Oświadczam, że nie jestem pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora, Partnera konkursu, jak również najbliższym członkiem ich rodzin. Przez
członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, opiekunów prawnych, dzieci oraz dzieci przysposobione.
Oświadczam, iż jestem pełnoletni/a, a także akceptuję wszelkie zapisy regulaminu konkursu urządzanego pod nazwą „Jesień niespodzianek”. Przyjmuję do
wiadomości, iż dodatkowa nagroda pieniężna, przyznana wraz z przedmiotową nagrodą, zostanie w całości przeznaczona na podatek dochodowy od nagrody, który
na konto właściwego organu podatkowego odprowadzi Organizator, co wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego, a w szczególności
ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200 ze zm.).
Mając na uwadze, że:
- Organizator przeprowadził konkurs pn.: „Jesień niespodzianek” („konkurs”),
- Jestem autorem nagrodzonego zgłoszenia i przysługuje mi pełnia prawa autorskich osobistych i majątkowych do zgłoszenia,
Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że:
1. Przenoszę na Organizatora, a Organizator przyjmuje autorskie prawa majątkowe do zgłoszenia wraz z prawami zależnymi do zgłoszenia, w tym z prawem do
wykonywania opracowań w zakresie rozporządzania i korzystania ze zgłoszenia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
2) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
3) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie
oryginału albo egzemplarzy,
4) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt 1) – 3) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach
internetowych,
5) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
6) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
7) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne
i bezprzewodowe,
8) wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
9) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.
1. Zgłoszenie jest tworem oryginalnym, nie narusza ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawa pokrewnych ani jakichkolwiek praw osób trzecich
oraz nie jest obciążony prawami osób trzecich. zgłoszenie może być wykorzystywane zarówno w całości, jak i w części.
2. Upoważniam Organizatora do:
1) decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszenia,
2) przeprowadzenia w jego imieniu nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem zgłoszenia,
3) rozpowszechnienia Zgłoszenia anonimowo.
3. Przeniesienie praw autorskich do zgłoszenia następuje w zamian za Nagrodę. Przyjmuję do wiadomości, iż prawa autorskie zostaną przekazane Fundatorowi
nagród, na co wyrażam zgodę podpisując niniejsze Oświadczenie.

……………………………………………………….
(Data oraz czytelny podpis Laureata)
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