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Konkurs B2B „Świąteczna ekspozycja”    

   
DANE LAUREATA   
   

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

nazwa uczestnika (firmy),       

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

pełen adres siedziby uczestnika 

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

pełen adres korespondencyjny uczestnika, na który ma zostać wysłana nagroda tygodniowa 

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

NIP uczestnika (firmy) 

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

sklep konkursowy, w którym została wystawiona ekspozycja (nazwa sklepu, pełen adres sklepu, kod, ulica, 

miasto) 

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

imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji uczestnika w niniejszym konkursie sklep konkursowy, w 

którym została wystawiona ekspozycja (nazwa sklepu, pełen adres sklepu, kod, ulica, miasto) 

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

numer tel. komórkowego (kontaktowego) osoby upoważnionej do reprezentacji uczestnika 

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

adres e-mail osoby upoważnionej do reprezentacji uczestnika 

 

OŚWIADCZENIE: 

 

 „Zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu „Świąteczna ekspozycja” wraz z zawartą  
w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego 
wszystkie postanowienia.”. 

 „Jestem autorem wszelkich treści, utworów – w rozumieniu ustawy o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem zadania konkursowego w 
konkursie „Świąteczna ekspozycja”, polegającego na stworzeniu ekspozycji konkursowej 
pt. „Pokaż jak interpretujesz hasło: Mój pomysł na świąteczną ekspozycję kawy MK Cafe.” 
oraz wykonaniu fotografii obrazującej ww. ekspozycję w sklepie konkursowym, zwanego 
dalej: „konkursem.”. 

 „Przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do ww. zadania 
konkursowego, powstałe w związku z wykonaniem zadania konkursowego  
w konkursie „Świąteczna ekspozycja”, polegającego na stworzeniu ekspozycji konkursowej 
pt. „Pokaż jak interpretujesz hasło: Mój pomysł na świąteczną ekspozycję kawy MK Cafe.” 
oraz wykonaniu fotografii obrazującej ww. ekspozycję w sklepie konkursowym. Treści te 
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/-
am żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zadania konkursowego, posiadam 
wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań 
zadania konkursowego.”. 

 „Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą  
w Łodzi oraz Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu z tytułu niezgodności 



 
z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić: Underground Media 
Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu 
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.”. 

 „Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą wydania nagrody w konkursie zgodnie 
z pkt. 4.8 regulaminu przenoszę na Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą  
w Łodzi autorskie prawa majątkowe do mojego rozwiązania zadania konkursowego na 
polach eksploatacji wskazanych w pkt. 4.8 regulaminu konkursu.”. 

 
 

      …………………                                                   ………………………… 
       Podpis Laureata                                        Miejscowość, data   

  


