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„ WYBIERZ SWOJ OKOCIMSKI 

SMAK” 

 DANE LAUREATA 
 

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

Imię i nazwisko 

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

Adres zameldowania 

 

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

Adres zamieszkania, na który ma być przekazana nagroda dzienna 

 

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

Numer telefonu użyty do udziału w konkursie 

 

 
 OŚWIADCZENIE: 

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 j.t. z późn. zm.) przez Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert 
Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź oraz Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka 
24, 02 – 135 Warszawa dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu „Wybierz swój okocimski smak”. 
Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich i żądania ich poprawiania 
lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w 
konkursie.” - „Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu „Wybierz swój okocimski smak” i wyrażam zgodę na jego treść.” 
Oświadczam, że: - „Jestem autorem wszelkich treści, utworów - w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem ww. zadania konkursowego w konkursie „Wybierz swój okocimski 
smak”, polegającego na wymyśleniu i przesłaniu własnej autorskiej propozycji udzielenia odpowiedzi na pytanie konkursowe, 
które brzmi: „Który wariant piwa Okocim smakuje najlepiej i dlaczego?”, zwanego dalej: „konkursem.” - „Przysługują mi 
wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do ww. zadania konkursowego, powstałe w związku z wykonaniem zadania 
konkursowego w konkursie „Wybierz swój okocimski smak”, polegającego na wymyśleniu i przesłaniu własnej autorskiej 
propozycji udzielenia odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmi: „Który wariant piwa Okocim smakuje najlepiej i 
dlaczego?”. Treści te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr 
osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie 
ograniczone lub obciążone, nie udzieliłem/am żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zadania konkursowego, 
posiadam wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań zadania konkursowego.” - 
„Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi oraz 
Carlsberg Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej i 
zobowiązuję się zwolnić: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi oraz Carlsberg Polska Sp. z 
o. o. z siedzibą w Warszawie od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w 
przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia 
przysługujących im praw.” - „Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą wydania nagrody w konkursie zgodnie z 
pkt. 4.5 regulaminu przenoszę na Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi autorskie prawa 
majątkowe do mojego rozwiązania zadania konkursowego na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 4.5 regulaminu 
konkursu.” 
 
 
………………… ………………………… 

Podpis Laureata Miejscowość, data 

 
UWAGA! Prosimy załączyć oryginał dowodu zakupu promocyjnego zgodnie z treścią zgłoszenia. 

 

http://www.smolar.pl/

