Regulamin konkursu „Jedziemy na wakacje”
(dalej: „Regulamin”)

§1
Postanowienia ogólne
1.

2.

3.

Organizatorem Konkursu ”Jedziemy na wakacje” jest Fundacja ORLEN z siedzibą w Płocku, przy
ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037031,
posługująca się numerem NIP: 774-26-91-813, REGON: 611330322 (dalej: „Organizator” lub
„Fundacja”).
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie wakacyjnym pt.
„Jedziemy na wakacje”, przeznaczonym dla podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka (dalej:
„RDD”) i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Typu Rodzinnego (dalej: „POW”) zwane łącznie
„Placówka”/Placówki”, odbywającym się w dniach 24 czerwca 2021 r. – 09 lipca 2021r. (dalej:
„Konkurs”).
Celem Konkursu jest wyłonienie uczestników turnusów wakacyjnych.
§2
Zasady uczestnictwa w Konkursie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Konkurs przeznaczony jest dla podopiecznych Placówek w wieku od 9 do 15 lat, zamieszkałych
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”). Każdy
Uczestnik musi być
reprezentowany w toku Konkursu przez pełnoletnią osobę fizyczną będącą jego opiekunem
prawnym (dalej: „Opiekun”).
Zadaniem konkursowym jest własnoręczne wykonanie przez Uczestnika jednego (do wyboru
przez Uczestnika) z poniższych zadań:
1) „Pozdrowienia z wakacji” – stworzenie projektu pocztówki wakacyjnej uwzględniającej
kontekst obozu wakacyjnego;
2) „Wyjeżdżam na obóz” – nagranie filmu prezentującego jak najlepiej spakować się na obóz
z uzasadnieniem dlaczego tak;
spełniającego warunki, o których mowa w § 3 Regulaminu (dalej: „Praca Konkursowa”).
Jeden Uczestnik może nadesłać wyłącznie jedną Pracę Konkursową i może dokonać Zgłoszenia
udziału w Konkursie wyłącznie jeden raz. Powyższe oznacza, iż w przypadku wysłania przez
Uczestnika wielu Zgłoszeń, tylko pierwsze ze Zgłoszeń bierze udział w Konkursie.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia do udziału w Konkursie, które
polega na przesłaniu Pracy Konkursowej wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 6 poniżej,
drogą korespondencji elektronicznej (e-mail) na adres: rdd@orlen.pl ,osobiście lub listownie na
adres: Fundacja ORLEN ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa z dopiskiem „Konkurs RDD”,
w terminie do dnia 02.07.2021 r. do godz. 23.59 (dalej: „Zgłoszenie”).
Przez ostateczny termin dokonania Zgłoszenia rozumie się dostarczenie Pracy Konkursowej wraz
z dokumentami, o których mowa w ust. 6 poniżej w postaci elektronicznej lub fizycznej do
siedziby Fundacji ORLEN, zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyżej i w terminie tam
wskazanym. Zgłoszenia dokonane po terminie określnym w zdaniu poprzedzającym nie będą
brały udziału w Konkursie.
Każde Zgłoszenie musi zawierać:
a) Pracę Konkursową,
b) poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do
Regulaminu wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

c) podpisane przez Opiekuna oświadczenie o wyrażeniu zgody na korzystanie z wizerunku,
którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
7. Przystępując do Konkursu Uczestnik (w którego imieniu działa Opiekun) potwierdza, że:
a) akceptuje warunki Regulaminu,
b) udziela Organizatorowi Konkursu licencji do korzystania z Pracy Konkursowej na zasadach
określonych w § 5 Regulaminu,
c) spełnia wszystkie warunki uprawniające go do udziału w Konkursie.
8. Nie są uwzględniane w Konkursie Zgłoszenia Uczestników, którzy naruszają postanowienia
Regulaminu, a w szczególności:
a) prowadzą działania sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami, a w szczególności
w Zgłoszeniu zamieszczają komentarze zawierające treści agresywne, wulgaryzmy, treści
obraźliwe, rasistowskie czy promujące agresję,
b) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, w szczególności takie
które godzą w jego wizerunek,
c) których Zgłoszenia nie spełniają warunków udziału w Konkursie określonych w Regulaminie,
d) dokonują Zgłoszenia w inny sposób niż wskazany w ust. 2 - 6 powyżej.
9. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
10. Zgłoszenia konkursowe przesłane Organizatorowi w inny sposób niż określony w niniejszym ust.
4 powyżej nie są uznawane za skutecznie złożone, w rezultacie czego nie biorą udziału
w Konkursie.
§3
Wymagania
1.

Prace Konkursowe powinny spełniać następujące parametry techniczne:
1.1. zadanie „Pozdrowienia z wakacji”, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 Regulaminu:
a) pozycja pozioma lub pionowa,
b) technika dowolna – rysunek, malarstwo, technika mieszana, w Canvie, Paint,
PowerPoint,
c) wymiary pracy - 10,90 x 15,20 cm lub 15,20 x 21,40 cm,
1.2. zadanie „Wyjeżdżam na obóz”, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 Regulaminu:
a) pozycja pozioma;
b) maksymalna długość nagrania 3 min.
c) minimalna rozdzielczość wideo 480p (720x480),
d) optymalna rozdzielczość wideo 720p (1280x720),
e) maksymalna rozdzielczość wideo 1080p (1920x1080),
f) format pliku: .mp4, .mov lub .avi,
g) technika cyfrowa dowolnym urządzeniem (telefon, kamera, tablet),
h) Pracę Konkursową można przekazywać na następujących nośnikach (do wyboru): płyta
CD, pendrive lub umieszczając w ogólnodostępnym serwisie do publikacji video, np.
Youtube czy Vimeo i przesyłając link do filmu pocztą elektroniczną na adres wskazany
w § 2 ust. 4 Regulaminu,
i) Praca Konkursowa przesłana plikiem musi być opisana poprzez podanie w nazwie pliku
imienia i nazwiska Uczestnika oraz nazwy placówki,
j) dopuszczalna jest różna forma artystyczna (film, animacja, reportaż, teledysk).

§4
Nagrody i inne ustalenia
1.

Laureatami w Konkursie, którym przyznane zostaną Nagrody, zostanie 30 (trzydziestu)
Uczestników, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w Konkursie określone w Regulaminie
oraz których Prace Konkursowe zostaną wybrane przez Komisję (dalej: „Zwycięzcy”).
2. W Konkursie przewidzianych jest 30 (trzydzieści) nagród w postaci zapewnienia możliwości
udziału (po spełnieniu warunków wskazanych w komunikacie otrzymanym od Fundacji zgodnie z
ust. 6 poniżej) Zwycięzców Konkursu w aktywno – przygodowym turnusie wakacyjnym, który
odbędzie się w terminie 15–24.07.2021 r., w miejscowości Krasnobród (Roztocze) (dalej:
„Nagroda”/„Turnus”).
3. Organizatorem Turnusu jest firma AlphaCamp Radosław Brzózka (tj. Radosław Brzózka
prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Radosław Brzózka z siedzibą w Warszawie).
4. Po skończonym Turnusie Fundacja może poprosić Zwycięzców o nagranie i przekazanie Fundacji
filmu podsumowującego uczestnictwo w Turnusie.
5. Zwycięzców Konkursu wybierze trzyosobowa komisja konkursowa, w skład której wejdą
przedstawiciele Fundacji (dalej: „Komisja”). Do zadań Komisji należy:
a) zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowym Zgłoszeniom,
b) rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 9 poniżej,
c) weryfikowanie prawa do Nagrody.
6. Informacje o wynikach Konkursu oraz o szczegółach, w tym warunkach odbioru Nagrody,
zostaną wysłane do Zwycięzców drogą korespondencji elektronicznej (e-mail) do dnia 09 lipca
2021 roku.
7. Decyzje Komisji są ostateczne.
8. Zwycięzcami Konkursu mogą zostać jedynie Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału
w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.
9. Komisja dokonuje oceny Prac Konkursowych i wyboru Zwycięzców biorąc pod uwagę łącznie
wszystkie następujące kryteria:
a) oryginalność, staranność i kreatywność Pracy Konkursowej,
b) zgodność Pracy Konkursowej z wymogami wskazanymi w Regulaminie,
c) dopasowanie Pracy Konkursowej do charakteru Konkursu
d) datę od ostatniego pobytu wakacyjnego finansowanego lub organizowanego przez Fundację.
10. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani na nagrody innego rodzaju,
ani też żadne inne świadczenia, jak również Zwycięzcy nie przysługuje możliwość zastrzeżenia
szczególnych właściwości Nagrody.
11. W przypadku rezygnacji Zwycięzcy z prawa do Nagrody, Nagroda pozostaje własnością
Organizatora.
12. Przekazanie przez Zwycięzcę prawa do Nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.
§5
Prawa autorskie
1. Uczestnik przystępując do Konkursu udziela Organizatorowi – z chwilą dokonania Zgłoszenia –
nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie oraz nieograniczonej terytorialnie, w tym zwłaszcza na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej stanowiącej utwór
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 j.t. ze zm.), (dalej: „Utwory”) w celach promocyjnych i informacyjnych
Organizatora, na następujących polach eksploatacji:
a) rozpowszechnianie Utworu poprzez 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;

b) utrwalenie na jakimkolwiek nośniku, w tym audiowizualnym lub audialnym, a w szczególności
na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
c) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video,
dyskach audiowizualnych, płytach CD, DVD i innych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu;
d) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym, w szczególności, techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
e) prawo obrotu w kraju i za granicą;
f) wypożyczanie, najem, wymiana i inne rozporządzanie, wprowadzanie do pamięci komputera
i do sieci multimedialnej oraz do innych nośników danych;
g) nadawanie za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną
jakimkolwiek systemem za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i niekodowany), wraz
z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych,
nadawanie internetowe, równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną
organizację radiową lub telewizyjną lub jakikolwiek inny podmiot, także wybranych
fragmentów, w tym także simulcasting lub web casting; nadawanie za pośrednictwem satelity;
reemisja;
h) wykorzystanie na stronach internetowych (w tym na stronach internetowych Organizatora
i PKN ORLEN S.A.), zarówno w wersji polskiej, jak i w dowolnych innych wersjach językowych;
i) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
j) wprowadzenie do obrotu, w tym - przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
k) wykorzystywanie Utworu w całości i we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy (w tym
w celu wykorzystywania Utworów, w całości lub części, dla oznaczenia innych produktów lub
usług);
l) wykorzystanie materiałów w mediach wewnętrznych Organizatora i PKN ORLEN S.A. zarówno
w wersji polskiej, jak i w dowolnych innych wersjach językowych;
m) swobodna ingerencja w treść i formę Utworów oraz rozpowszechnianie zmienionych
w ten sposób Utworów w dowolny sposób i dowolnymi środkami (w szczególności
w przypadku, gdy dokonywana zmiana spowodowana jest dostosowaniem Utworu do
określonych okoliczności, takich jak np. rodzaj nośnika, na którym Utwór ma zostać utrwalony);
n) publiczne wykonywanie lub odtwarzanie Utworu, wyświetlanie jakąkolwiek techniką na
pokazach otwartych i zamkniętych, biletowanych i niebiletowanych, w tym w kinach, teatrach
na pokładach samolotów, statków, autobusów lub innych środków komunikacji, w hotelach,
obiektach gastronomicznych, kulturalnych, sportowych lub użyteczności publicznej; na
pokazach otwartych i zamkniętych, festiwalach, konkursach, wystawach - niezależnie od
rodzaju i wielkości widowni;
o) sporządzanie reklam, filmów itp. przez Organizatora lub Osobę Trzecią na zlecenie
Organizatora na podstawie całości lub części Utworów.
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik (tj. działający w jego imieniu Opiekun) oświadcza, że
Uczestnik jest wyłącznym autorem Utworu i przysługują mu autorskie prawa osobiste oraz
majątkowe do Utworu. Uczestnik (tj. działający w jego imieniu Opiekun) oświadcza również, że
Utwór nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich ani obowiązujących
przepisów prawa, a także zobowiązuje się zwolnić Organizatora Konkursu z wszelkiej
odpowiedzialności z tytułu naruszenia tych praw, przepisów prawa oraz z odpowiedzialności
związanej z nieprawdziwością niniejszego oświadczenia.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio do filmu, o którym mowa w § 4 ust. 4
Regulaminu, z tym że licencja do filmu zostaje udzielona z chwilą jego przekazania Fundacji.
4. Fundacja staje się właścicielem wszelkich nośników Prac Konkursowych z chwilą ich doręczenia
Fundacji.

§6
Klauzula informacyjna
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
-

-

Administratorem danych osobowych każdego Uczestnika i jego Opiekuna prawnego jest Fundacja
ORLEN z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej: Fundacja). Kontakt z administratorem możliwy jest
pod powyższym adresem pocztowym lub pod adresem e-mail: fundacja@orlen.pl.
Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w Fundacji służy następujący adres email: iodods@orlen.pl.
Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby Fundacji
ORLEN, wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“.
Dane osobowe Uczestnika i jego Opiekuna przetwarzane są w następujących celach:
a)
przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem,
b)
kontakt oraz obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
c)
wypełnienie obowiązków prawnych wynikających w szczególności z prawa podatkowego.
Podstawą prawną przetwarzania przez Fundację danych osobowych Uczestnika i Opiekuna prawnego
w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest:
a)
zgoda Opiekuna prawnego Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału
w Konkursie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
b)
prawnie usprawiedliwiony interes Fundacji - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie
zaistnienia wzajemnych roszczeń (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO);
c)
wypełnienie obowiązków prawnych wynikających w szczególności z prawa podatkowego (zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Dane osobowe Uczestnika i Opiekuna prawnego mogą być ujawniane przez Fundację podmiotom z nią
współpracującym (odbiorcom) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych
osobowych, w szczególności Partnerom Fundacji, podmiotom współpracującym przy realizacji Konkursu,
a także podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji
i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji.
Dane osobowe Uczestnika i Opiekuna prawnego będą przetwarzane przez okres niezbędny do
przeprowadzenia Konkursu oraz do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń. Dane osobowe Laureatów
Konkursu oraz ich Opiekunów będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
Podanie danych osobowych przez Uczestnika i Opiekuna prawnego jest dobrowolne, lecz niezbędne do
wzięcia udziału w Konkursie.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi i Opiekunowi prawnemu przysługuje
prawo do:
dostępu do treści podanych danych osobowych
sprostowania danych osobowych,
usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
przeniesienia danych, tj. prawo otrzymania od Fundacji ORLEN danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu
maszynowego. Opiekun prawny może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby
Fundacja ORLEN przesłała dane do innego administratora. Jednakże Fundacja ORLEN zrobi to, tylko jeśli
takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co
do tych danych, które są przetwarzane w związku z uczestniczeniem w Konkursie
wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy Fundacja przetwarza dane osobowe na podstawie swojego
prawnie uzasadnionego interesu sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres
poczty elektronicznej: iodods@orlen.pl lub adres siedziby Fundacji ORLEN. z dopiskiem „Inspektor
Ochrony Danych”.

Uczestnikowi i Opiekunowi prawnemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Fundacji (www.fundacjaorlen.pl).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Wszelkie ewentualne zmiany
Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Fundacji
(www.fundacjaorlen.pl).
3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem
pod adresem e-mail: rdd@orlen.pl. Odpowiedzi udzielane będą niezwłocznie, nie później jednak
niż w terminie 5 dni roboczych.
4. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie lub wykraczających poza jego ramy decyzje
podejmuje Zarząd Fundacji .
5. Następujące załączniki stanowią integralną część Regulaminu:
 Załącznik nr 1 – Wzór formularza zgłoszenia.
 Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na korzystanie z wizerunku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Jedziemy na wakacje”

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
podopiecznego Placówki do konkursu „Jedziemy na wakacje” organizowanego przez
Fundację ORLEN

1. Imię i Nazwisko oraz wiek Uczestnika zgłaszającego pracę konkursową
………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Nazwa placówki, Imię/Imiona i Nazwisko osoby/osób prowadzących Placówkę
………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Adres e-mail Placówki:
………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Adres pocztowy Placówki:
……………………………………………………………………………………………………………………..
5. Numer telefonu kontaktowego Opiekuna:
………………………………………………………………………………………………………………………..

Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu „Jedziemy na wakacje” organizowanego przez Fundację
ORLEN oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego ............................, którego
jestem Opiekunem, w konkursie „Jedziemy na wakacje”. Oświadczam również, że zapoznałam/-em
się z zapisami Regulaminu konkursu „Jedziemy na wakacje” i akceptuję jego treść.

…………….…………………………

………………………………………….

(data, imię i nazwisko oraz czytelny własnoręczny podpis Opiekuna)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych i danych osobowych
………………………………. (Uczestnika), którego jestem Opiekunem, wskazanych w niniejszym formularzu
oraz w Załączniku nr 2 do Regulaminu w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w
tym publikacji wyników Konkursu.

…………….…………………………

………………………………………….

(data, imię i nazwisko oraz czytelny własnoręczny podpis Opiekuna)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie – zgoda na wykorzystanie wizerunku
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a ……………………………………………..…………..………………………………, zamieszkały/a w
………………………………………………, przy ul. ………………………………………………….., legitymujący się dowodem
osobistym ………………………..……..…. oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie
i rozpowszechnianie wizerunku mojego podopiecznego …………………………………….……………………………..
(Uczestnika Konkursu „Jedziemy na wakacje”), którego jestem Opiekunem, utrwalonego w dowolnej
technice i dowolnym sposobem (w tym również w Pracy Konkursowej) w szczególności na nośnikach
informatycznych, fotografiach, materiałach filmowych itp. Przygotowanych jako zgłoszenie do
Konkursu lub przygotowanych w ramach Turnusu przez Fundację ORLEN z siedzibą w Płocku ul.
Chemików 7, 09-411 Płock (dalej: „Fundacja”).
Powyższa zgoda obejmuje prawo do wykorzystywania przez Fundację wizerunku ww. Uczestnika
związanego z jego uczestnictwem w Konkursie „Jedziemy na wakacje” oraz w turnusie wakacyjnym
do celów działalności promocyjnej, informacyjnej, reklamowej, marketingowej i innej podobnej
Fundacji, w szczególności w drodze jego rozpowszechnienia w takich materiałach jak zdjęcia i filmy z
turnusu, materiały informujące o konkursie i udziale Uczestnika w konkursie, wydawnictwa
fundacyjne drukowane i elektroniczne (min. broszury, foldery, ulotki, raporty, gazeta wewnętrzna),
materiały przekazywane za pośrednictwem sieci internetowej i intranetowej (m. in. Studio Grupy
ORLEN, strona internetowa Fundacji, media społecznościowe), w środkach masowego przekazu (np.
fotografie ilustrujące treści fundacyjne związane z Fundacją), a także w materiałach przekazywanych
za pośrednictwem sieci elektronicznej oraz w formie drukowanej.
Powyższa zgoda udzielona jest bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności
każdorazowego zatwierdzania wykorzystania wizerunku ww. Uczestnika i obejmuje także
wykorzystywanie fragmentów fotografii, zmniejszenia ich rozdzielczości i kompresji. Uprawnienie
powyższe Fundacja może przenieść na osoby trzecie.
Jednocześnie oświadczam, że prawo do udzielania zezwoleń na rozpowszechnianie wizerunku ww.
Uczestnika nie jest ograniczone prawami osób trzecich.

………………….………………………………………..……..
Data, imię i nazwisko (czytelnie)

