
 

Załącznik nr 1 

Oświadczenie dla Zwycięzcy Nagrody w konkursie „Odkryj moc doskonałej czystości- Jawa” 

Imię i nazwisko: 

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………....…………. 

Adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy miasto): 

……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr. telefonu (zgodny ze Zgłoszeniem) ……………………………………………………………………….. 

Adres e-mai…………………………………………………………………………………..…………………………….. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Odkryj moc doskonałej czystości” i wyrażam zgodę na jego treść. 

 

….………………………………………….. 
Data i czytelny podpis 

 
Wyrażam dobrowolnie zgodę na wykorzystanie przez AKON Joanna Papierska Sp. J. z siedzibą w Warszawie, 02-608, ul. 

Krasickiego 51 lok. 1, przez Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 41, zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) moich danych 

osobowych w celu wysłania wiadomości oraz dla potrzeb realizacji Konkursu „Odkryj moc doskonałej czystości” zgodnie z 

zapisami Regulaminu Konkursu w tym wydania Nagrody i ogłoszenia wyników na stronie www.akon-mp.pl. Zostałem/am 

poinformowany/a przez AKON Joanna Papierska Sp. J. z siedzibą w Warszawie, 02-608, ul. Krasickiego 51 lok. 1, przez 

Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 41 o przysługującym mi prawie dostępu do moich 

danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia, o celu zbierania danych osobowych oraz dobrowolności ich 

podania. 

……………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis 
Oświadczam, że jestem autorem wszelkich treści, utworów - w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem  zadania konkursowego w konkursie „Odkryj moc doskonałej 

czystości”, polegającego na wymyśleniu i przesłaniu własnej autorskiej odpowiedzi na pytanie konkursowe: Jaki jest Twój 

sposób na idealną czystość w kuchni? zwanego dalej: „Konkursem”.  

Oświadczam, że przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do  zadania konkursowego. Powstałe w 

związku z wykonaniem zadania konkursowego w Konkursie, polegającego na wymyśleniu i przesłaniu własnej autorskiej 

odpowiedzi na pytanie konkursowe: Jaki jest Twój sposób na idealną czystość w kuchni? treści, utwory nie naruszają w 

żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz 

przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, 

nie udzieliłem żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zadania konkursowego, posiadam wyłączne prawo do 

udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań zadania konkursowego oraz ponoszę pełną 

odpowiedzialność prawną wobec AKON Joanna Papierska Sp. J. z siedzibą w Warszawie oraz Henkel Polska Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić AKON 

Joanna Papierska Sp. J. z siedzibą w Warszawie oraz Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od jakiejkolwiek 

odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na 

drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. 

 
….………………………………………………… 

Data i czytelny podpis 
 Jako uczestnik Konkursu „Odkryj moc doskonałej czystości” wyrażam dobrowolnie zgodę na odprowadzenie przez 

Organizatora podatku od przyznanej mi nagrody. 

……………………………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis 

 


