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Oświadczenie
Ja, niżej podpisana zostałam laureatką konkursu „Metamorfozy Claudii”, w którym nagrodą będzie
możliwość uczestniczenia w konsultacjach lekarskich oraz z ekspertami ds. wizerunku (którzy
stosownie do efektów w/w konsultacji określą i przeprowadzą na uczestniczkach szereg zabiegów
upiększających, w tym z zakresu medycyny estetycznej, operacji plastycznych, stomatologii
estetycznej, makijażu permanentnego i innych) oraz możliwość uczestnictwa w sesji fotograficznej i
firmach z metamorfoz organizowanych przez Organizatora.
Jestem świadoma i wyrażam zgodę, iż Burda Publishing Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674
Warszawa; Regon: 931051710, NIP: 897-14-11-483, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000032714 (zwana dalej Burda) jako Organizator konkursu
nie bierze odpowiedzialności za ilość, jakość oraz ewentualne skutki w/w zabiegów, (w tym dla
mojego zdrowia), które to zabiegi będą wykonane w specjalistycznych placówkach w szczególności
medycznych i przez wykwalifikowane podmioty.
Przyjmuję w/w nagrodę, oświadczam iż jestem w pełni świadoma zarówno zakresu, skutków
jak i wszelkich następstw związanych pośrednio bądź bezpośrednio z w/w zabiegami oraz wyrażam
niniejszym zgodę na ich przeprowadzenie.
Zobowiązuję się każdorazowo przed każdym w w/w zabiegów przeprowadzić pełną
konsultację medyczną i/lub kosmetologiczną ze wskazanymi przez BURDA lekarzami i innymi
specjalistami, którzy będą zobowiązani przeprowadzić konsultację z należytą starannością i udzielić
pełnej informacji dotyczącej w/w zabiegów.
Zrzekam się niniejszym dochodzenia wszelkich roszczeń, których mogłabym dochodzić
zarówno teraz, jak i w przyszłości od BURDA – związanych z przeprowadzeniem w/w zabiegów.
Wobec powyższego zwalniam niniejszym BURDA od wszelkiej odpowiedzialności, w szczególności
związanej z realizacją i skutkami w/w zabiegów.
W związku z powyższym oświadczam, iż wszelkie kwestie dotyczące planowanych w/w
zabiegów zostaną szczegółowo ustalone pomiędzy mną a podmiotem wykonującym określone zabiegi,
w szczególności lekarskie.
Ponadto ja, niżej podpisana, jestem świadoma tego, iż w związku z moim udziałem w konkursie
„Metamorfozy Claudii”, mój wizerunek (oraz głos, wypowiedzi, imię, nazwisko, itp.) zostaną
wykorzystane w wydawnictwach Burda Publishing Polska Sp. z o.o. lub wskazanych przez BURDA
podmiotów oraz w audycjach telewizyjnych, radiowych, internetowych, które będą realizowane przez
BURDA lub podmioty wskazane przez BURDA.
Wobec powyższego wyrażam niniejszym nieodpłatnie nieodwołalną zgodę aby mój wizerunek
(oraz głos, wypowiedzi, imię, nazwisko, itp., w tym zarejestrowane w trakcie castingu oraz zmian

zarejestrowanych w czasie trwania konkursu „Metamorfozy Claudii”) zostały wykorzystywane w
całości, a także w postaci dowolnie wybranych fragmentów w wybranych przez BURDA
wydawnictwach, audycjach telewizyjnych, radiowych, publikacjach w Internecie (w tym, także
przygotowywanych i publikowanych przez osoby trzecie, które uzyskają w tym zakresie stosowne
upoważnienia od BURDA), jak również w przygotowywanych przez BURDA lub te podmioty
akcjach i materiałach promocyjnych i/lub reklamach.
Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego
(nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku, głosu,
wypowiedzi oraz imienia i nazwiska na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej,
na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
b) wprowadzania do obrotu,
c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej i/lub sieci
telefonii komórkowej,
d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),
e) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,
f) wystawiania,
g) wyświetlania,
h) użyczania i/lub najmu,
i) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz
nadawania za pośrednictwem satelity,
j) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania).
W/w zezwolenie dotyczy mojego wizerunku zarówno przed, jak i w trakcie oraz po
wykonaniu w/w zabiegów. Wyrażam ponadto zgodę aby mój wizerunek był stosownie do potrzeb
BURDA i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach w eksploatacji,
poddawany stosownym obróbkom, itp.
Ponadto wyrażam zgodę na wykonywanie przez BURDA oraz osoby trzecie, upoważnione przez
BURDA, wszelkich działań (takich jak, utrwalanie, filmowanie) niezbędnych do korzystania z mojego
wizerunku, (oraz głosu, wypowiedzi, imiona, nazwiska, itp.) – w tym filmowanie, utrwalanie
przebiegu w/w zabiegów, mojego życia przed, w trakcie i po przeprowadzeniu w/w zabiegów.
W szczególności dotyczy to działań marketingowych firmy PBH SA, właściciela marki
odzieżowej Quiosque.
Wobec powyższego zobowiązuję się niniejszym udzielać BURDA oraz osobom trzecim,
wskazanym przez BURDA wszelkiej pomocy potrzebnej im dla wykorzystywania mojego wizerunku,
oraz głosu, wypowiedzi, imienia, nazwiska, itp., w tym w trakcie przygotowywania i
rozpowszechniania w/w publikacji i audycji.
Nieodwołalnie i nieodpłatnie upoważniam niniejszym BURDA do udzielania osobom trzecim
wybranym i wskazywanym każdorazowo przez BURDA wszelkich zgód i upoważnień w zakresie
wykorzystywania mojego wizerunku (oraz głosu, wypowiedzi, imienia, nazwiska, itp.) opisanych
powyżej.
Oświadczam, że zrzekam się wobec BURDA wszelkich roszczeń z tytułu wynagrodzenia za udział w
castingu i konkursie Metamorfozy Claudii oraz z tytułu ewentualnych szkód poniesionych w związku
z udziałem w konkursie lub w czynnościach związanych z przygotowaniem realizacji konkursu, w tym
jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu udziału w konkursie.
Ponadto oświadczam i zobowiązuję się, iż w zakresie opisanym powyżej i bez uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody BURDA, nie upoważnię żadnych osób trzecich do wykorzystywania
mojego wizerunku (ani głosu, wypowiedzi, imienia, nazwiska, itp.) w okresie 1 roku od dnia
podpisania niniejszego oświadczenia w zakresie, i na polach eksploatacji, opisanych powyżej
Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BURDA Publishing
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, na zasadach określonych w ustawie o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), w celach
związanych z organizacją i nagrodzeniem laureatów konkursu, jak i w celach marketingowych. Wiem,
iż podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia

udziału w konkursie. Wiem o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych oraz możliwość ich
poprawiania lub żądania ich usunięcia.
Oświadczam, że zgadzam się na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku oraz moich danych
osobowych (imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania) przez BURDA, w tym pochodzących z:





castingu (wybór uczestniczek konkursu „Metamorfozy Claudii”)
zdjęcia i filmy z przebiegu castingu oraz przebiegu zmian zachodzących podczas akcji i
zamieszczenie ich w magazynie Claudia, na portalu metamorfozy.claudia.pl, youtube.pl i
kobieta.pl oraz na profilu Claudii na portalach społecznościach.
zdjęć i filmów z sesji finałowej po metamorfozie
zdjęć i filmów z przebiegu castingu oraz przebiegu zmian zachodzących podczas konkursu
oraz z sesji finałowej zamieszczone w materiałach promocyjnych oraz na stronach www i
profilach na portalach społecznościach PBH S.A. (marka Quiosque)

Burda upoważnia Partnera do wykorzystywania wizerunku 6 uczestniczek Akcji w następujący
sposób: na stronie internetowej Partnera, na profilu portalu Facebook oraz Instagram, w ramach
newslettera– w ramach informowania o Akcji. Burda udziela Partnerowi licencji na korzystanie ze
zdjęć wykonanych przez Burda w czasie realizacji Akcji, szczególnie zdjęć “przed” i “po”
metamorfozach 6 uczestniczek Akcji.
Zapoznałam się z treścią regulaminu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

......................................................................
Warszawa, dnia ….



……………………………….
czytelny podpis

Wyrażam niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych środkami
komunikacji elektronicznej na wskazany przeze mnie adres poczty elektronicznej przez
BURDA Publishing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15 oraz przez
firmy – partnerów konkursu
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