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DANE LAUREATA W KONKURSIE:  

„Persil wnika, plama znika!” 
 

………………………………………………………………………..…………………………………………………. 
Imię i nazwisko  
 

………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Adres zamieszkania, do wysyłki nagrody (miasto, kod pocztowy, ulica, numer)  
 

…………………………..………………………………………………………………………………………………… 
Adres zameldowania laureata (jeżeli laureat posiada) 
 

………………………..……………………………………………………………………………………………………. 
Nr telefonu komórkowego, z którego wysłano zgłoszenie do konkursu 
 

………………………..……………………………………………………………………………………………………. 
Adres e-mail 
 
              „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”,  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami praw a p rzez 

administratora danych osobowych, którym jest Henkel Polska Sp. z o. o. z s iedzibą w Warszaw ie ul. Domaniew ska 41, 02-672 
Warszawa, który na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych powierzył przetwarzanie moich danych 
fi rmie Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski ul. Inżynierska 15, 93-569 Łó d ź   d la  ce lów  związa nych  z  
przeprowadzeniem i organizacją konkursu „Persil wnika, plama znika”. Moje dane osobowe udostępniam d o brow olnie o raz  
wiem, że przysługuje mi  prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich  spro stowania, u sunięcia  lu b 
ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia o raz  
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z pra wem  ich  

przetwarzania, którego dokonano  na podstawie zgody przed jej cofnięciem.” 
„Zapoznałem/am s ię z regulaminem konkursu „Persil wnika, plama znika” i wyrażam zgodę na jego treść.” 
 „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 „Persil wnika, plama znika”, polegającego na wymyśleniu i przesłaniu własnej autorskiej propozycji najciekawszego 

dokończenia zdania konkursowego, które brzmi: „Persil wnika, plama znika …”.” 
„Przys ługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i  majątkowe do rozwiązania zadania konkursowego, powstałego w związku z  
wykonaniem zadania w konkursie „Persil wnika, plama znika”, polegającego na wymyś leniu i prz es łaniu w łasnej  a utorskiej  

propozycji najciekawszego dokończenia zdania konkursowego, które brzmi: „Pe rs il  w n ika, p lam a znika  …” . Tre ś ci  te n ie 
naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych  o sób  trzecich  o raz  

przys ługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, n ie 
udzieliłem/am żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zadania konk ursowego, p os iadam  w yłączn e p raw o d o  
udzielania zezwoleń na rozporządzanie i  korzystanie z opracowań zadania konkursowego.” 

„Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Smolar Agencja Promocyjno -Reklamowa R o bert Wo jko wski  o raz  H enk el 
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z tytułu niezgodności z pra wdą oświadczeń określonych p o wyżej  i  zo bowiązuję s ię 
zwolnić: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski oraz Henkel Polska Sp. z o. o. z s iedzibą w Warszaw ie o d 
jakiejkolwiek odpowiedzialności w  zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przyp adk u w ystąpienia , w  tym  
także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.”  
„Przyjmuję do wiadomości  i  zgadzam s ię, że z chwi lą wydania  nag rody w konkurs ie zgodnie  
z pkt. 4.5 regulaminu przenoszę na Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski autorskie prawa majątkow e d o 

mojego rozwiązania zadania konkursowego na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 4.5 regulaminu konkursu.”  
 

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

Prosimy załączyć oryginał PARAGONU! 

http://www.smolar.pl/

