FORMULARZ DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO REJESTRACJI NA STRONIE WWW.PKUCONNECT.PL
ORAZ KONKURSU „Generator Pozytywnej Energii”

Wypełniony czytelnie i podpisany formularz należy przesład w formie skanu na adres e-mail podany w §1 ust 7 Regulaminu
Konkursu.

Imię i nazwisko dziecka/podopiecznego

Wiek dziecka/podopiecznego

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

Dane kontaktowe rodzica/opiekuna
(adres, telefon i e-mail)

PESEL Rodzica/Opiekuna

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE, OPUBLIKOWANIE IMIENIA I NAZWISKA, ODBIÓR NAGRODY
ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWYCH.
Ja, niżej podpisana(y) :

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w Konkursie oraz na opublikowanie imienia
i nazwiska dziecka/podopiecznego w mediach oraz n a stronach internetowych i portalach społecznościowych
związanych z organizacją Konkursu;

wyrażam zgodę na odbiór przez moje Dziecko/Podopiecznego nagród, o których mowa w §3 Regulaminu
Konkursu;

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych m o j e g o
dziecka/podopiecznego i moich w celu organizacji Konkursu zgodnie z zasadami zawartymi w obowiązującej
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
i


wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych
m o j e g o dziecka/podopiecznego i moich w celach marketingowych przez organizatora Konkursu oraz firmę
Nutricia Polska z siedzibą: ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, Polska. XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego KRS nr 0000121361, zgodnie z zasadami zawartymi w obowiązującej ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r.
o
ochronie danych osobowych.



ii

wyrażam/ nie wyrażam zgody na przesyłanie do mnie i/lub mojego dziecka/podopiecznego informacji
handlowych drogą elektroniczną przez organizatora Konkursu oraz firmę Nutricia Polska z siedzibą: ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warszawa, Polska. XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000121361, zgodnie
z obowiązującą ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

LICENCJA
Zgodnie z §2 ust 11 Regulaminu Konkursu oświadczam, że zgłoszone przez moje dziecko/podopiecznego “Wpisy”
w rozumieniu Regulaminu Konkursu, w szczególności zdjęcia, są jego autorstwa i nigdzie wcześniej nie były
publikowane. Posiadam ponadto wyrażone na piśmie zgody osób fizycznych, jeżeli osoby takie pojawiają się na
przekazanych w ramach Konkursu zdjęciach, na wykorzystanie ich wizerunku przez organizatora Konkursu oraz osoby
trzecie, do tego upoważnione przez organizatora Konkursu, na polach eksploatacji określonych w § 6 Regulaminu
Konkursu.
Zgodnie z §6 Regulaminu Konkursu, udzielam organizatorowi Konkursu nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na okres 15
(piętnastu) lat od daty odebrania Wpisu przez organizatora Konkursu.
Organizator nabywa niewyłączne prawo do rozporządzania i korzystania z każdego Wpisu w pełnym zakresie na
wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili odebrania Wpisu, na terytorium Polski oraz za granicą.
W szczególności Organizator ma prawo do:

utrwalania i zwielokrotniania Wpisu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

rozpowszechniania Wpisu, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mied do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

korzystania i rozpowszechniania z Wpisu na polach eksploatacji wymienionych powyżej, także do celów
promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością Organizatora, w szczególności w materiałach
przekazywanych za pośrednictwem sieci internetowej i intranetowej, na wystawach, w folderach i prospektach,
w środkach masowego przekazu.
Przedmiotowa licencja obejmuje prawo udzielenia dalszych licencji na korzystanie z Wpisu w zakresie określonym
powyżej osobom trzecim na terytorium całego świata.

……………………………………………..

……………….………………………..

data i miejscowośd

podpis

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam (em) się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego zapisy.
Podane w niniejszym formularzu przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

……………………………………………………………..
data i miejscowośd

…………………………………………..………………..
podpis

