FORMULARZ KONKURSOWY
„WYGRAJ UDZIAŁ W DZIECIĘCEJ ESKORCIE PODCZAS MECZU WISŁY KRAKÓW”
DANE UCZESTNIKA KONKURSU - OPIEKUNA ORAZ DZIECKA/DZIECI
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA (RODZICA/OPIEKUNA)
IMIĘ/IMIONA I NAZWISKO DZIECKA
ADRES E-MAIL
DATA WEJŚCIA DO AKUKUU (data zrobienia zdjęcia)
OŚWIADCZENIA I ZGODY
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursie „Wygraj udział w dziecięcej eskorcie podczas meczu Wisły Kraków” i
akceptuję jego warunki.
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora (tj. Platinium
Wellness sp. z o.o. w Krakowie, KRS: 0000383004, NIP: 6772356421), mojego wizerunku oraz
TAK
NIE
wizerunku mojego dziecka/dzieci utrwalonego w związku z wykonaniem przeze mnie Zadania
Konkursowego i dokonaniem Zgłoszenia Konkursowego w celu wzięcia udziału w konkursie
„Wygraj udział w dziecięcej eskorcie podczas meczu Wisły Kraków”, w tym na zwielokrotnianie
mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka/dzieci wszelkimi dostępnymi aktualnie
technikami i metodami (np. wywoływanie lub drukowanie zdjęć), jego rozpowszechnianie oraz
publikowanie w lokalach akukuu CENTRUM ZABAW® oraz w mediach elektronicznych, w
szczególności na stronie internetowej akukuu CENTRUM ZABAW® oraz na oficjalnych kontach
akukuu CENTRUM ZABAW® na portalach Facebook. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku
zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza moich dóbr osobistych ani innych praw.1
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2.

3.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w postaci mojego
wizerunku, utrwalonego w związku z wykonaniem przeze mnie Zadania Konkursowego i
dokonaniem Zgłoszenia Konkursowego w celu wzięcia przeze mnie udziału w konkursie „Wygraj
udział w dziecięcej eskorcie podczas meczu Wisły Kraków”, przez Platinium Wellness sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie przy ul. J. Lea 116, 30-133 Kraków KRS: 0000383004, NIP: 6772356421, w
zakresie niezbędnym do rozpowszechnienia mojego wizerunku, na warunkach i zgodnie z treścią
zgody na rozpowszechnienie wizerunku, której udzieliłem w punkcie 1 powyżej.2
Działając jako Opiekun prawny, ___________________________________ (imię i nazwisko
dziecka) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Platinium Wellness sp.
z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Lea 116, KRS: 0000383004, z wykonaniem przeze mnie
Zadania Konkursowego i dokonaniem Zgłoszenia Konkursowego w celu wzięcia przeze mnie
udziału w konkursie „Wygraj udział w dziecięcej eskorcie podczas meczu Wisły Kraków, w celach
związanych z wykorzystaniem jego wizerunku w zakresie niezbędnym do rozpowszechnienia tego
wizerunku na warunkach i zgodnie z treścią zgody na rozpowszechnienie wizerunku, udzielonej
powyżej.3

TAK

NIE

TAK

NIE

__________________________
czytelny podpis UCZESTNIKA

1.

LICENCJA NA KORZYSTANIE Z PRAW AUTORSKICH DO ZADANIA KONKURSOWEGO
Z chwilą dokonania Zgłoszenia Konkursowego, na zasadach określonych w Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na
niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie, nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z wykonanego Zadania
Konkursowego i poszczególnych jego elementów, w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści Zadania Konkursowego i poszczególnych jego elementów wytwarzanie dowolną techniką ich egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową;

Zgodna na wykorzystanie wizerunku jest fakultatywna i może być modyfikowana przez osobę ją udzielającą. Prezentowana treść zgody jest
przykładowa. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.
2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest fakultatywna, a jej ostateczna treść jest ściśle powiązana z treścią zgody na
rozpowszechnienie wizerunku. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.
3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest fakultatywna, a jej ostateczna treść jest ściśle powiązana z treścią zgody na
rozpowszechnienie wizerunku. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.
1

b)

2.

3.

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zadania Konkursowe i poszczególne jego elementy
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Zadania Konkursowego i poszczególnych jego elementów w sposób inny niż
określony w lit b) powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Z chwilą o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw
zależnych do wykonanego przez niego Zadania Konkursowego i poszczególnych jego elementów oraz zezwalania na
wykonywanie tych praw.
Z chwilą o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z wykonanego przez niego
Zadania Konkursowego i poszczególnych jego elementów w zakresie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu zarówno z
opatrzeniem ich nazwiskiem Uczestnika jak i bez opatrzenia ich jego nazwiskiem.

__________________________
czytelny podpis UCZESTNIKA (czyli Opiekuna prawnego)

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-133) przy ul. Juliusza
Lea 116 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383004 (dalej: „Administrator”).
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe Inspektora Ochrony Osobowych
właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: iod@akukuu.pl.
Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe dziecka/dzieci będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: 1) w celu
wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 2) w celu
rozpowszechniania w celach marketingowych przez Administratora wizerunku utrwalonego w związku z korzystaniem przez
Pana/Panią oraz Pana/Pani dziecko/dzieci w związku z wykonaniem przeze mnie Zadania Konkursowego i dokonaniem
Zgłoszenia Konkursowego w celu wzięcia przez Panią/Pana udziału w ww. Konkursie, poprzez rozpowszechnianie oraz
publikowanie wizerunku w mediach elektronicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzanie o ochronie danych
osobowych.
Administrator nie będzie udostępniał Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom (odbiorcom).
Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka/dzieci będą przechowywane przez czas trwania Konkursu, na czas
postępowania reklamacyjnego oraz po zakończeniu Konkursu oraz postępowania reklamacyjnego, w celu realizacji przez
Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów
podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody
- do czasu jej cofnięcia.
Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka uprawnionego do korzystania z
akukuu CENTRUM ZABAW®, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych oraz prawo do cofnięcia
zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez, wedle Pani/Pana wyboru albo kontakt z Inspektorem
Danych Osobowych: iod@akukuu.pl albo wiadomość skierowaną na adres reklamacje@akukuu.pl bądź w drodze korespondencji
listownej skierowanej na wskazany powyżej adres Administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych zawarte są w Regulaminie akukuu CENTRUM ZABAW® oraz w Polityce
prywatności akukuu CENTRUM ZABAW® dostępnych na stronie http://www.akukuu.pl/

__________________________
czytelny podpis UCZESTNIKA

