Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu dla mieszkańców Płocka i powiatu płockiego „Uzależnieni
od zdrowia. Wolni od tytoniu”

Ja niżej podpisany/a ..............................................................................................................................
(imię i nazwisko Uczestnika)

...............................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

...............................................................................................................................................................
(numer telefonu kontaktowego)

...............................................................................................................................................................
(adres e-mail)

Po zapoznaniu się z Regulaminem uczestnictwa w Konkursie dla mieszkańców Płocka i powiatu
płockiego „Uzależnieni od zdrowia. Wolni od tytoniu” oświadczam, że niniejszym:
a. Zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść.
b. Jestem mieszkańcem Płocka lub powiatu płockiego.
c. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym na publikację wyników
Konkursu oraz dalszego wykorzystywania mojego wizerunku i wypowiedzi nadesłanych na Konkurs,
zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Administratorem danych osobowych Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A., z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7.Oświadczam, że wiem o przysługującym mi prawie
wglądu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, a także odwołania zgody na ich
przetwarzanie w każdym czasie. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie.
d. Z chwilą dokonania zgłoszenia do Konkursu przenoszę nieodpłatnie na Organizatora na zasadzie
wyłączności wszelkie majątkowe prawa autorskie do nieograniczonego w czasie i przestrzeni
korzystania i rozporządzania nadesłanymi Pracami Konkursowymi w dowolny sposób, wraz ze
wszystkimi ich elementami, w całości lub w części w nieograniczonej ilości , na wszelkich polach
eksploatacji, a w szczególności w zakresie zwielokrotniania dowolną techniką, w dowolnej ilości
egzemplarzy, wprowadzanie do pamięci komputera; publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy
mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieciach Internet, extranet oraz
intranet, publicznego odtwarzania, wyświetlania, nadawania za pomocą wizji i fonii przewodowej lub
bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, najmu, dzierżawy oraz
na pozostałych polach eksploatacji określonych w Regulaminie oraz zgadzam się na wykorzystanie i
rozpowszechnianie mojego wizerunku w sposób określony w szczególności w § 8 ust. 2 Regulaminu.
Zezwolenie udzielone jest bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz bez prawa do żądania
dodatkowego wynagrodzenia. Organizator zastrzega sobie prawo przeniesienia nabytych praw na
osoby trzecie.

Data i czytelny własnoręczny podpis Uczestnika:…………………………………………………………………………….

