Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Zasmakuj w Olejach Świata” – Oświadczenie laureata

Oświadczenie laureata
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu.
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.
2 i 3 Regulaminu.
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności
prawnych.
Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Unique One
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail:
dane@uniqueone.pl w celu wykonania przez Organizatora Konkursu (Administratora Danych
Osobowych) zadań i obowiązków związanych z realizacją Konkursu „Zasmakuj w Olejach
Świata”. Rozumiem, że przysługuje mi praw do dostępu do treści danych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Rozumiem,
że podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wydania nagrody w Konkursie
„Zasmakuj w Olejach Świata”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe
wydane nagrody w Konkursie.
Rozumiem, że udostępnione dane będą mogły podlegać udostępnieniu OLEOFARM, na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Odbiorcami danych będą tylko
instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały
profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe Laureatów będą
przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów przedawnienia roszczeń
wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. przez okres wymagany
przepisami prawa podatkowego w związku z rozliczeniem nagród przekazanych w Konkursu.
Ponadto, oświadczam, że jestem autorem odpowiedzi na pytanie, będącego rozwiązaniem
Zadania konkursowego, 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.
Dodatkowo, przyjmuje do wiadomości, że Organizator, działając na podstawie art. 921 §3
ustawy z dnia 23 kwietnia 196 r. kodeks cywilny, z chwilą wydania nagrody w Konkursie,
nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego rozwiązania Zadania Konkursowego
stanowiącego utwór, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworów
poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, połączenie go z innym utworem, bez
ograniczeń terytorialnych i czasowych, 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, w szczególności poprzez umieszczenie we
wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych.
Ponadto, upoważniam Organizatora 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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