Zał. nr 1 do Regulaminu
.......................................................
Imię, nazwisko
.......................................................
ulica, numer, miejscowość
.......................................................
numer PESEL
Nr dowodu osobistego…………………………………
Nr NIP …………………………………………………
Adres Urzędu Skarbowego ……………………………

Oświadczenie
Ja, niżej podpisana zostałam laureatką konkursu w którym nagrodą będzie możliwość uczestniczenia
w jednodniowych warsztatach CLAUDIA&QUIOSQUE.
Ja, niżej podpisana, jestem świadoma tego, iż w związku z moim udziałem w konkursie „Warsztaty
Claudii&QUIOSQUE”, mój wizerunek (oraz głos, wypowiedzi, imię, nazwisko, itp.) zostaną
wykorzystane w wydawnictwach Burda Publishing Polska Sp. z o.o. oraz działaniach marketingowych
PBH SA 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. Wspomniana wyżej zgoda dotyczy także
nieodpłatnego wykorzystania wizerunku w działaniach marketingowych firmy PBH S.A.
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).
Wyrażam ponadto zgodę aby mój wizerunek był stosownie do potrzeb BURDA, PBH S.A. 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.
Wobec powyższego zobowiązuję się niniejszym udzielać BURDA, PBH S.A. 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 i PBH S.A. 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 i PBH S.A. wszelkich roszczeń z tytułu wynagrodzenia
za udział w castingu i konkursie Wygraj Metamorfozy Claudii lub warsztaty Claudia&Quiosque 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 oraz PBH S.A. Sp z o.o. z siedzibą w
Bydgoszczy, ul. Wyrzyska 6, 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 i PBH SA , w tym
pochodzących z:




castingu
zdjęcia i filmy z przebiegu castingu
zdjęć i filmów z udziału w warsztatach

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, w tym m.in: partnera medycznego – Croma Pharma, partnera
fryzjerskiego – PPH Chantal Roman Godek, stomatologicznego – SILESIA SMILE Sp. z o.o.
Sp. Komandytowa; RS-TEAM s.c.; Gabinet Implantologii Stomatologicznej AMADENT
oraz firmy Sesderma S.L. Sp. z o.o, PBH S.A. (Quiosque) i innych partnerów akcji.

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

....................................................................
czytelny podpis

