Załącznik nr 2 do Regulaminu dot. Konkursu pt. ,, Konkurs na stworzenie koncepcji sklepu Esotiq’’

_________________
imię, nazwisko
_________________
adres
_________________
nr. telefonu, adres e-mail

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

W związku ze zgłoszeniem mojego udziału w KONKURSIE NA STWORZENIE KONCEPCJI SKLEPU
ESOTIQ (dalej jako „Konkurs”), organizowanym przez Esotiq & Henderson S.A, z siedzibą w Gdańsku,
adres: ul. Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział
Gospodarczy KRS, nr KRS 0000370553 NIP: 583-311-72-20, REGON: 221133543, kapitał zakładowy
223.350,00 zł (dalej jako „Organizator”), działając imieniem własnym, ja niżej podpisany

______________________________
(imię, nazwisko)
niniejszym oświadczam co następuje:
1. Zapoznałam/em, się z treścią Regulaminu Konkursu i wyrażam chęć wzięcia udziału w Konkursie,
akceptując jego postanowienia, w tym dotyczące zgody na wykorzystanie moich danych osobowych
oraz licencji i przeniesienia majątkowych praw autorskich do pracy Konkursowej.
2. Zezwalam Organizatorowi na korzystanie z pracy konkursowej przekazanej Organizatorowi w
ramach Konkursu i udzielam Organizatorowi, w celu ich wykorzystania zgodnie z Regulaminem
Konkursu, a także w celach archiwizacyjnych, dokumentacyjnych i promocyjnych Konkursu, jego
Organizatora, nieograniczonej czasowo i terytorialnie bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art.
67 i n. ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z prawem do jej
przenoszenia na osoby trzecie i udzielania dalszych sublicencji, licencji niewyłącznej, na jej
wykorzystanie, na wszelkich znanych w chwili złożenia niniejszego oświadczenia polach eksploatacji, w
szczególności w zakresie wskazanym w art. 50 ww. ustawy . Jednocześnie udzielam Organizatorowi
nieodwołalnej zgody na wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych do
przedmiotu licencji oraz powierzam mu wykonanie autorskich praw osobistych do przedmiotu licencji,
w tym w zakresie decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu, sposobie oznaczenia Utworu, w
tym jego autorstwa, z prawem do udostępniania go bez takiego oznaczenia lub udostępnienia
anonimowo, lub pod pseudonimem, jak również w zakresie sprawowania z wyłączeniem autora prawa
nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z Utworu, w tym w kwestii zachowania jego
integralności. W zakresie powstałych na podstawie Utworu utworów zależnych, jako Licencjodawca
udzielam niniejszym nieodwołalnej zgody na ich wykorzystanie w pełnym zakresie tożsamym z
zakresem wykorzystania Utworu.

3. Akceptuję fakt, że warunkiem udziału w Konkursie jest podanie w zgłoszeniu prawdziwych danych
osobowych: imienia, nazwiska i adresu zamieszkania oraz adresu e-mail i numeru telefonu zaś w celu
realizacji postanowień o nagrodach, dodatkowo numeru PESEL i danych właściwego urzędu
skarbowego i oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
Zgłoszeniu przez administratora, którym jest Organizator, jak i podmioty realizujące Konkurs we
współpracy z Organizatorem, lub na jego zlecenie, w celu wzięcia udziału w Konkursie i zapewnienia
prawidłowego przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, a także
ogłoszenia wyników Konkursu, na czas niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, nie dłuższy niż okres
w jakim Organizator zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją
Konkursu.

_________________
data, podpis

