
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU „Podziel się swoimi doświadczeniami ze stosowania 

Kodeksu etyki w praktyce” 
 
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 pracę swojego autorstwa pt. „Podziel się swoimi doświadczeniami  
ze stosowania Kodeksu etyki w praktyce” 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. 13 
– ust. 14 Regulaminu. 

 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 oraz imienia, nazwiska  
i mojego miejsca pracy, jako autora Pracy Konkursowej 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 wyłącznym 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 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 przez Organizatora na polach 
eksploatacji wskazanych w pkt. VI ust. 10 Regulaminu, a także zezwalam na wykonywanie praw 
zależnych do utworu, na polach wskazanych powyżej. 

 Ponoszę wyłączną odpowiedzialność za naruszenie majątkowych lub osobistych praw autorskich 
w związku z przekazaną Organizatorowi Pracą Konkursową. 
 
 
 
 
 
………………………………………………….  
data, miejsce, czytelny podpis Uczestnika Konkursu 
 

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

oświadczeniu  


