Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu pt. „Metamorfozy z Blue Dolphin Tapes”
KARTA ZGŁOSZENIOWA
do Konkursu pt. „Metamorfozy z Blue Dolphin Tapes”

Uczestnik
Imię i Nazwisko:
………………………………………….……………………………………………………………………………………
PESEL:
………………………………………….……………………………………………………………………………………
Telefon:
………………………………………………………………………………………………………………………….……
Adres e-mail:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer Dowodu Zakupu (paragon/faktura) produktów upoważniających do udziału w Konkursie:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Data zakupu produktów upoważniających do udziału w Konkursie:
………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenia i zgody obowiązkowe
Oświadczam, że:
- zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu pn. „Foto konkurs”;
- nie jestem osobą prawną, członkiem Komisji Konkursowej, pracownikiem (bez względu na podstawę
zatrudnienia a także osobą pozostające z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym jak umowa zlecenie,
umowa o dzieło) i przedstawicielem Organizatora Konkursu, małżonkiem, dzieckiem wszystkich wyżej
wymienionych osób;
- wyrażam zgodę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 922) na przetwarzanie moich danych osobowych przez XL-TAPE-INTERNATIONAL
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, ul. Ściegiennego 248, 25-116 Kielce, na
potrzeby związane z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu pt. „Metamorfozy z Blue Dolphin Tapes””.
Swoje dane podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do treści moich
danych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia;
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- wyrażam zgodę na otrzymywanie od Organizatora Konkursu treści związanych z Konkursem drogą
elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. z
2017 r. poz. 1219);
- Jestem właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) do zgłoszonych do Konkursu
zdjęć;
- Przekazuję prawa majątkowe i autorskie do zgłoszonych zdjęć Organizatorowi Konkursu, w szczególności
prawa do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć zgłoszonych do Konkursu w dowolny sposób, bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji, w druku, w Internecie na portalach
społecznościowych w tym na portalu Facebook oraz wszelkie prawa pokrewne;
- Jako uczestnik Konkursu przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia
będzie formułowała roszczenia dotyczące praw autorskich, majątkowych lub innych pokrewnych wobec
zgłoszonych przeze mnie zdjęć do Konkursu.

………………………………………
Data i podpis
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