ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU KONKURSU
„Czas na nowy pokój”
…………………………………..………………………………………………………………………………......
Imię i nazwisko
………………………………………………………………………………………………………………………
Adres korespondencyjny (miasto, kod pocztowy, ulica, numer), na który ma zostać wysłana nagroda
………………………………………………………………………………………………………….……………
numer telefonu komórkowego
Oświadczenia:
- Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Agencję Reklamową
Redheads s.c. Monika Grochot, Urszula Szczepańska z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 67d/166, 31- 559 Kraków dla celów
związanych z przeprowadzeniem Konkursu, ogłoszeniem wyników i wydaniem Nagród zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 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 oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000) wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu. Oświadczam, że wiem, iż przysługuje
mi prawo do wglądu do danych oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania
ich przetwarzania lub ich usunięcia.
- Oświadczam, że jestem właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) do zgłoszonej do Konkursu Odpowiedzi na
pytanie konkursowe. W przypadku wygranej w Konkursie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych i przekazuję Organizatorowi Konkursu wszelkie prawa autorskie i prawa autorskie majątkowe do zwycięskiej Odpowiedzi na
pytanie konkursowe, w tym prawa do jego nieodpłatnego wykorzystania w dowolny sposób, dowolną techniką, 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.
- Oświadczam jako Laureat Konkursu, że jestem wyłącznym autorem zgłoszonej do Konkursu odpowiedzi na pytanie konkursowe, prawa
autorskie i majątkowe do odpowiedzi na pytanie konkursowe nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone. Oświadczam, że
zgłoszona przeze mnie odpowiedź na pytanie konkursowe nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani
jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich, przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia
będzieformułowała roszczenia dotyczące zgłoszonej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

……………………………………

……………………………………

(Czytelny podpis Uczestnika)

(Miejscowość i data)
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