Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Nazwij produkty“
Oświadczenie dla laureata Nagrody Konkursu „Nazwij produkty” (proszę wydrukować
dwustronnie i wypełnić drukowanymi literami).

Dane adresowe laureata Konkursu*
Imię i nazwisko laureata:
…………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego laureata (w przypadku, gdy laureat ma
ograniczoną zdolność do czynności prawnych):
…………………………………………………………………………………………………………………
Ulica, numer budynku, numer mieszkania ……………………….…...............................
………………………………………………………………………………………………….…
Kod pocztowy:……………………………………………………..
Miejscowość:………………………………………………………………..……….……..….………
Telefon kontaktowy:……………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………….………….…………..…….......
Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęcia zawierającego mój wizerunek,
zarejestrowany podczas odbioru Nagrody w Konkursie „Nazwij produkty“, na stronie
www Organizatora Konkursu oraz na www.facebook.com/pzzbialystok. Jednocześnie
przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystany jedynie w celu
promocji Konkursu.
Data*…………………………………………………………………....................
Podpis*…………………………………………………………………………….
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczam, iż zapoznałem się z §2. pkt 1-6 Regulaminu Konkursu „Nazwij produkty” i
zasadami wyrażania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

Data*…………………………………………………………………....................
Podpis*…………………………………………………………………………….
Klauzula informacyjna dla laureatów konkursu:
Administratorem danych osobowych są Podlaskie Zakłady Zbożowe z siedzibą ul.
Elewatorska 14, 15-959 Białystok. Dane przetwarzane są w zakresie obejmującym: imię
i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu w celu przeprowadzenia Konkursu i
kontaktu z Organizatorem (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
Dane podaję dobrowolnie i mam świadomość, że przysługuje mi prawo do dostępu do
treści moich danych osobowych, ich poprawiania, uzyskania informacji o celu, zakresie
i sposobie ich przetwarzania, a także prawo wniesienia na piśmie żądania zaprzestania
ich dalszego przetwarzania.
Mam świadomość, iż w celach przeprowadzenia Konkursu dane osobowe w postaci
imienia i nazwiska mogą być udostępnione przez administratora danych na portalu
Facebook w celu ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą być również
udostępnione osobom trzecim przez administratora danych wyłącznie w celu odbioru
Nagrody (dokonania rezerwacji w Hotelu).
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie całości praw
majątkowych do Nazwy na Organizatora:
Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu „Nazwij
produkty“ (to jest: Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A.) całości autorskich praw
majątkowych do Nazwy stanowiącej zadanie konkursowe, w rozumieniu ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr
90 poz. 631, 2006 r. ze zmianami).
Nabycie praw autorskich przez Organizatora obejmuje wszystkie pola eksploatacji
wymienione w art. 50 wyżej wymienionej ustawy, a w szczególności pola wymienione
w §4. pkt. 9 Regulaminu Konkursu. Jako laureat nagrody nie jestem uprawniony/a do
otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu.
Data*………………………………………………………………….
Podpis*…………………………………………………………………………….
* W przypadku wygrania nagrody przez osobę, która nie posiada pełnej zdolności do czynności
prawnych (osoby przed ukończeniem 18 roku życia), oświadczenie wypełnia jej przedstawiciel
ustawowy/opiekun prawny.

