
Oświadczenie Uczestnika Konkursu 
 „Twój pies gwiazdą plakatu” 
 

  …..…………, dnia ……………………….…. 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko) …………………………………………………..………., legitymująca/y się 

dowodem osobistym seria:………… nr:……………………., jako Uczestnik  w konkursie „Twój pies 

gwiazdą plakatu” oświadczam, że: 

 

1. zapoznałem się z Regulaminem Konkursu zamieszczonym na stronie www.helios.pl  oraz akceptuję 

jego postanowienia; 

2. wyrażam zgodę na nieodpłatne użycie, przechowywanie, obróbkę techniczną i wykorzystywanie 

zgłoszonego na Konkurs Plakatu, jak również wizerunku osób/zwierząt uwidocznionych na Plakacie, w 

tym upublicznienie Plakatu przez Organizatora Akcji w celach informacyjnych, marketingowych, 

reklamowych i promocyjnych Organizatora Akcji, w następujący sposób: sieć Internet, w tym serwisy 

społecznościowe, upublicznienie Plakatu w kinach sieci Helios - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz nie roszczę z tego tytułu odnośnie siebie i 

małoletniego żadnych pretensji finansowych i prawnych; 

3. Potwierdzam spełnienie warunków opisanych w części § 3 pkt 1 Regulaminu. 

4. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie moich danych osobowych oraz danych osobowych 

Uczestnika Konkursu przez Organizatora Konkursu w celach związanych z organizacją i 

przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydaniem nagród - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz nie roszczę z tego tytułu żadnych pretensji 

finansowych i prawnych. 

 

Dane do kontaktu: 

numer tel./kom. ……………………………  

e-mail: …………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

.…………………………………............... 

czytelny podpis 



Oświadczenie Uczestnika Konkursu 
 „Twój pies gwiazdą plakatu” 
 

  …..…………, dnia ……………………….…. 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko) …………………………………………………..………., legitymująca/y się 

dowodem osobistym seria:………… nr:……………………., jako rodzic / opiekun prawny1 małoletniego 

Uczestnika, wyrażam zgodę na udział ………………………………….……………..(imię i nazwisko małoletniego 

Uczestnika) w konkursie „Twój pies gwiazdą plakatu”  i jednocześnie 2 oświadczam, że: 

 

5. zapoznałem się z Regulaminem Konkursu zamieszczonym na stronie www.helios.pl  oraz akceptuję 

jego postanowienia; 

6. wyrażam zgodę na nieodpłatne użycie, przechowywanie, obróbkę techniczną i wykorzystywanie 

zgłoszonego na Konkurs Plakatu, jak również wizerunku osób/zwierząt uwidocznionych na Plakacie, w 

tym upublicznienie Plakatu przez Organizatora Akcji w celach informacyjnych, marketingowych, 

reklamowych i promocyjnych Organizatora Akcji, w następujący sposób: sieć Internet, w tym serwisy 

społecznościowe, upublicznienie Plakatu w kinach sieci Helios - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz nie roszczę z tego tytułu odnośnie siebie i 

małoletniego żadnych pretensji finansowych i prawnych; 

7. Potwierdzam spełnienie warunków opisanych w części § 3 pkt 1 Regulaminu. 

8. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie moich danych osobowych oraz danych osobowych 

Uczestnika Konkursu przez Organizatora Konkursu w celach związanych z organizacją i 

przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydaniem nagród - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz nie roszczę z tego tytułu żadnych pretensji 

finansowych i prawnych. 

 

Dane do kontaktu: 

numer tel./kom. ……………………………  

e-mail: …………………………………………………………. 

Dane Dziecka: 

Imię i nazwisko: ………………………….. 

Wiek: …………………. 

.…………………………………............... 

czytelny podpis 

  

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 

2 Wypełnia opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika poniżej 15 roku życia 


