
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU: „CO W PARKACH PISZCZY?” 
 
Ja niżej podpisany  
 
Imię i nazwisko………………………………………………………………………………  
 
Nazwa i adres Spółki/Oddziału…………………………………………………………….  
 
Zajmowane stanowisko……………………………………………………………………  
 
Służbowy numer telefonu  do kontaktu z Organizatorem ………………………………  
 
Służbowy adres e-mail do kontaktu z Organizatorem …………………………………………  
 
zgłaszam do Konkursu „CO W PARKACH PISZCZY?” Pracę Konkursową  
 
 oraz oświadczam, że:  
 
Zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść. 

Zapoznałem/-am się z Informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w zakresie wskazanym w pkt III ust. 12 
– ust. 13 Regulaminu. 

• Dodatkowo, w przypadku nagrodzenia mojej Pracy Konkursowej wyrażam zgodę na podanie informacji 
o zwycięzcach Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, spółka/oddział, w której jestem zatrudniona/y, w 
intranetach GK PGE, w magazynach wewnętrznych, firmowych radiowęzłach, newsletterze oraz 
wewnętrznych materiałach promocyjnych (np. kalendarzu firmowym, raportach) oraz zewnętrznych 
materiałach informacyjnych opracowywanych przez GK PGE.  

Udzielam zgody, stosownie do treści art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, na bezpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku , na czas trwania Konkursu 
oraz na okres do trzech lat, licząc od dnia zakończenia Konkursu, w celu jego umieszczenia, na stronie 
intranetowej lub innym „medium” przeznaczonym dla Grupy Kapitałowej PGE. 

 Jestem autorem Pracy Konkursowej, która stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a z chwilą przekazania jej Organizatorowi udzielam 
Organizatorowi oraz Spółkom GK PGE niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie oraz 
nieodpłatnej licencji zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na 
wielokrotne korzystanie z całości, jak i w dowolnie wybranych fragmentach, z Pracy Konkursowej na 
polach eksploatacji wskazanych w Regulaminie, a także zezwalam na wykonywanie praw zależnych do 
utworu, na polach wskazanych w Regulaminie. 

Ponoszę wyłączną odpowiedzialność za naruszenie majątkowych lub osobistych praw autorskich 
w związku z przekazaną Organizatorowi Pracą Konkursową. 
 
 

Wyjaśnienie: aby wziąć udział w Konkursie, należy zaznaczyć odpowiednie oświadczenia (stawiając znak X przy 

oświadczeniu  
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