
   
   
Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o   
93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15    

tel/fax 42 636 90 97         
www.smolar.pl   
 
KONKURS „Wakacje z Pringles”    

   
DANE LAUREATA 
   

………………………………………………………………………..……………………………………………   

Imię i nazwisko  

       

………………………………………………………………………..……………………………………………   

Nick z Instagram (jeśli zgłoszenie było dokonane za pomocą Instagramu)  

 

………………………………………………………………………..……………………………………………   

Adres zamieszkania  

 

………………………………………………………………………..……………………………………………   

Adres zameldowania(jeśli uczestnik posiada) 

 

…………………………………………………………………..………………………………………………   

Numer telefonu, który został wpisany w formularzu zgłoszeniowym   

 

…………………………………………………………………..………………………………………………   

Numeru rachunku bankowego prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na 

który ma zostać wysłana nagroda główna 

 

…………………………………………………………………..………………………………………………   

Adres e-mail 

 

 

OŚWIADCZENIE: 

 
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa przez firmę Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa  
Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź dla celów związanych z organizacją 
konkursu „Wakacje z Pringles”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem,  
że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo żądania ich 
przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie,  
co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano  
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak 
odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.”. 

 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”. 

 „Zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu „Wakacje z Pringles” i akceptuję jego wszystkie 
warunki, w tym wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku/-ów zawartego/-tych w zadaniu 
konkursowym zgodnie z postanowieniami regulaminu.”. 

 „Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego w rozwiązaniu zadania 
konkursowego, a także danych pochodzących ze zgłoszenia do konkursu „Wakacje z Pringles” 
 i innych informacji, na podstawie, których moja osoba może być zidentyfikowana – poprzez 
upublicznienie wyżej wymienionych na stronie internetowej konkursu pod adresem: 
www.wakacjezpringles.pl – powyższe w celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji założeń 
 i celów konkursu „Wakacje z Pringles”, przez Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. 



z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, oraz dokonywania ich opracowania w stopniu, 
jaki Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, uznają za stosowny  
i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń i celów konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem 
konieczności dostosowania rozwiązania zadania konkursowego do wymogów, jakie muszą zostać 
spełnione przy jego publikacji.”. 

 „Oświadczam, iż uzyskałem/-am zgodę od osoby trzeciej/osób trzecich, których wizerunek zawarty 
został na zdjęciu konkursowym stanowiącym rozwiązanie zadania konkursowego na wykorzystanie 
przez organizatora prawa do wizerunku tej osoby / tych osób, w celu przeprowadzenia konkursu 
„Wakacje z Pringles” (uwaga: oświadczenie powyższe składa uczestnik, który w rozwiązaniu 
zadania konkursowego umieścił wizerunek osoby/osób trzecich); 

 „Oświadczam, iż ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Smolar Agencja Promocyjno – 
Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Orbico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z tytułu 
niezgodności z prawdą oświadczeń złożonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić ww. podmioty  
od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym ww. oświadczeniami, w szczególności  
w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami 
wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.”. 

 

 
      …………………                                                   ………………………… 
       Podpis Laureata                                        Miejscowość, data   

 

   

   


