
Zgody do formularza zgłoszeniowego 

□ Oświadczam, że zapoznałam(łem) się z regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie jego warunki. 

□  1.   Biorąc udział w Konkursie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Orgaznizatora oraz Carlsberg Polska 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255) przy ul. Krakowiaków 34 (dalej „Carlsberg Polska”) moich 

danych osobowych w postaci: nicka i identyfikatora w serwisie Facebook, imienia i nazwiska, rozmiaru 

odzieży, adresu pocztowego i kontaktowego numeru telefonu na potrzeby wzięcia udziału w konkursie 

„Graj w kolory” (w przypadku wygrania nagrody), a także w celach archiwizacyjnych i komunikacyjnych 

Carlsberg Polska. 

2. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych podanych w związku 

z uczestnictwem w Konkursie jest Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255) 

przy ul. Krakowiaków 34. 

3. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla celu, w jakim zostały 

podane. 

4. Oświadczam, że jestem jedynym(ą) autorem/autorką wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, jakie zostały przeze mnie nadesłane w związku z rozwiązaniem 

zadania konkursowego w Konkursie lub dodatkowych czynności z nim związanych. 

5. Oświadczam, że przysługują mi nieograniczone prawa autorskie osobiste i majątkowe do rozwiązania 

zadania konkursowego nadesłanego w Konkursie. Treści te nie naruszają w żaden sposób 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 Odpowiedzi, posiadam wyłączne prawo do udzielania zezwoleń 

na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Zadania konkursowego. 

6. Oświadczam, że z chwilą otrzymania nagrody w Konkursie, udzielam Carlsberg Polska Sp. z o.o., 

bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z 

autorskich praw majątkowych do Odpowiedzi na z prawem ich dalszego przeniesienia na inne podmioty, 

na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności: utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich 

znanych technik na wszelkich znanych nośnikach oraz zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami i 

wprowadzanie do obrotu, w tym wielokrotne publiczne wystawienie lub odtworzenie, wszelkie formy 

eksploatacji audiowizualnej i publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na 

stronie internetowej Carlsberg Polska oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube, 

Instagram itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych Carlsberg Polska. 

Wyrażam także zgodę na dokonywanie zmian, przeróbek i modyfikacji o charakterze twórczym i 

nietwórczym w nadesłanym rozwiązaniu zadania konkursowego oraz na wykorzystanie tak 

zmodyfikowanego utworu na polach eksploatacji określonych powyżej bez nadzoru autorskiego oraz na 

rozpowszechnianie rozwiązania zadania konkursowego bez oznaczania na ich egzemplarzach mojego 

autorstwa. 

7. Oświadczam, że nie jestem pracownikiem Carlsberg Polska (tj. Carlsberg Polska Sp. z o.o. lub Carlsberg 

Supply Company Polska S.A.) zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, nie jestem 

współpracownikiem Carlsberg Polska – zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia ani nie świadczę 

usług na rzecz Carlsberg Polska. 

8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz 

innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu (w tym: 

Zleceniodawcy), a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na 

innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, 

rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 



 


