Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Graj o podróż do krainy herbaty” –
Oświadczenie laureata
Oświadczenie
laureata
Oświadczam, że w Konkursie biorę udział zgodnie z jego Regulaminem.
Oświadczam, że spełniłem/am wszystkie wymagania uczestnictwa i warunki
przekazania nagrody opisane w Regulaminie, w szczególności nie należę do osób
wymienionych w §2 ust. 3 i 4 Regulaminu.
Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez
Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, w celu
przeprowadzenia Konkursu „Graj o podróż do krainy herbaty” i wydania nagrody.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. Wiadome
mi jest, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich
poprawiania.
Jestem autorem opisu, będącego zadaniem konkursowym, zgłoszonym do konkursu
i oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw
autorskich do utworu, a także praw zależnych w zakresie wskazanym w niniejszym
oświadczeniu.
W zamian za otrzymaną nagrodę, przenoszę na Big-Active sp. z o.o. z adresem
siedziby ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa i „Herbapol – Lublin” S.A. z adresem
siedziby ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin, autorskie prawa majątkowe do utworu, a
także prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworu poprzez jego adaptację
lub przerobienie utworu, połączenie go z innym utworem, na okres 1 (słownie:
jednego) roku od dnia dokonania wyboru utworu jako zwycięskiego, bez ograniczeń
terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
a) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych;
rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w
tym w Internecie (m.in. na portalach społecznościowych typu Facebook,
YouTube, Twitter) w taki sposób, aby dostęp do utworów przez osoby trzecie
był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;
b) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie;
c) wykorzystywanie (w całości lub w części) w celach informacyjnych,
promocyjnych i reklamowych Big-Active i Herbapol, w szczególności poprzez
umieszczenie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów
promocyjnych Big-Active i Herbapol.
Zezwalam Big-Active sp. z o.o. i ”Herbapol – Lublin” S.A. na rozporządzanie i
korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na
„Herbapol – Lublin” S.A. z adresem siedziby ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin i BigActive sp. z o.o. z adresem siedziby ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa uprawnienie

do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań
utworu.
Upoważniam ponadto „Herbapol – Lublin” S.A. z adresem siedziby ul. Diamentowa
25, 20-471 Lublin i Big-Active sp. z o.o. z adresem siedziby ul. Bobrowiecka 6, 00-728
Warszawa do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu
zgłoszonego do Konkursu utworu (opisu, będącego zadaniem konkursowym) oraz
przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem tego utworu.
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