……….., dnia…………………. r.

BE7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
80-416 Gdańsk,
Al. Gen. Józefa Hallera 114/1 ,
NIP 957-108-20-42,
KRS 0000587282
(ORGANIZATOR)
……………………………………
(imię i nazwisko uczestnika)
……………………………………
(adres)

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O PEŁNOLETNOŚCI

1) Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez CEDC International Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 8 mojego
wizerunku utrwalonego podczas trwania konkursu i wyłącznie na jego cele, w którym byłam/em
uczestnikiem na stronach organizatora:

2)

•

https://zalogabols.pl/

•

https://www.facebook.com/bolsplatinum/

•

https://www.instagram.com/bols_platinum/

Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku między innymi w
formie zdjęć, filmów i animacji przez CEDC International Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 8 w związku przystąpieniem i
braniem udziału w konkursie „Załoga Bols. Wyprawa Quartz”

3)

Oświadczam, że wszelkie autorskie prawa majątkowe utrwalające wizerunek Uczestnika będą
przysługiwać Organizatorowi.

4)

Zbyte prawo do rozpowszechniania ponadto będzie polegało na:
a. Fotografowaniu, nagrywaniu i utrwalaniu a także zwielokrotnianiu zdjęć, na których utrwalony
jest wizerunek Pozującego lub ich fragmentów techniką drukarską, reprograficzną, techniką
zapisu komputerowego, magnetycznego, techniką analogową, audiowizualną, cyfrową i
światłoczułą, na nośnikach audiowizualnych, na płytach DVD, na taśmie magnetycznej, na
kliszy fotograficznej, płycie analogowej, płycie kompaktowej, CD ROMie, CD-RW, Video

CD, Mini Disc oraz odtwarzaczach MP3, MP4 lub w jakikolwiek inny sposób pozwalający na
korzystanie z utworów lub ich części, na dysku komputerowym
b. wprowadzaniu zdjęć, na których utrwalony jest wizerunek Pozującego lub ich fragmentów do
pamięci komputera lub sieci multimedialnych;
c. wprowadzaniu do obrotu egzemplarzy zdjęć zawierających wizerunek Pozującego oraz
nośników, na których zdjęcia te zostały zapisane, w tym do ich najmu, dzierżawy, użyczenia;
d. wykorzystaniu wizerunku Pozującego utrwalonego na zdjęciach lub ich fragmentach dla
potrzeb szeroko pojętego prowadzenia promocji i reklamy stron internetowych: prasowej,
telewizyjnej, zewnętrznej i internetowej, na stronach i domenach internetowych oraz serwisach
mobilnych, gadżetach i materiałach promocyjno-reklamowych itp.;
e. wykorzystaniu (w tym rozpowszechnianiu) wizerunku Pozującego utrwalonego na zdjęciach
lub ich fragmentach poprzez ich publiczne wyświetlenie, wystawienie, odtworzenie,
f.

wykorzystaniu wizerunku Pozującego utrwalonego na zdjęciach w postaci obrazu egzemplarza
utworów zdjęć lub ich fragmentów w materiałach reklamowych (w szczególności zdjęciach,
slajdach, zwiastunach). Prezentacje w kampaniach reklamowych dotyczyć będą eksploatacji
zakresu upoważnienia do rozpowszechniania wizerunku wskazanego w niniejszym paragrafie;

5) Oświadczam również że jestem pełnoletni/a zgodnie z definicją art. 10. Kodeksu Cywilnego:
•

§ 1. Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście.

•

§ 2. Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie
unieważnienia małżeństwa.

oraz posiadam obywatelstwo polskie.
6) Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawienia.
7) Zostałem poinformowany, że zgodnie z art. art. 81 ust. 1 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne,
rozpowszechnianie wizerunku musi odbywać się na podstawie zezwolenia osoby, która jest na nim
przedstawiona.
8) Zostałem poinformowany, że zgodnie z RODO - art. 4 ust. 1 wizerunek jest daną osobową.

…………………………………………

………………………………………………

(miejscowość, data)

(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

