
 Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu Plastycznego  
 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
składane przez Opiekuna Uczestnika  Konkursu Plasty cznego na ilustracj ę  

świątecznej kartki bo żonarodzeniowej PKN ORLEN S.A.  
(dalej: „Konkurs”)  

 
………………………………… 
Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu  
 
………………………………… 
kategoria wiekowa  
 
………………………………… 
Imię i nazwisko Opiekuna 
 
W związku z udziałem …………………………………………………. (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) w 
Konkursie, oświadczam że wyrażam zgodę na bezpłatne i bezterminowe korzystanie (w tym publiczne 
rozpowszechnianie) przez Organizatora z wizerunku Uczestnika utrwalonego na fotografiach  
i materiałach video wykonanych podczas działań związanych z realizacją Konkursu, w szczególności  
w związku z wręczeniem nagród, we wszelkich  materiałach informacyjnych, reklamowych  i promocyjnych, 
w tym CSR i PR Organizatora w szczególności w materiałach informujących o Konkursie oraz o udziale 
Uczestnika w Konkursie, w materiałach przekazywanych za pośrednictwem sieci internetowej  
i intranetowej (w szczególności na stronach internetowych www.orlen.pl oraz www.orlendarserca.pl, na 
portalu społecznościowym Facebook jak również w mediach wewnętrznych Organizatora, gazecie RAZEM) 
w dowolnym czasie i miejscu na terytorium Polski i za granicą, oraz przetwarzania  
i rozpowszechniania przetworzonego wizerunku w powyższym zakresie (w tym także do rozpowszechniania 
fragmentów fotografii oraz materiałów video, zmniejszenia rozdzielczości i kompresji).   
 
Rozpowszechniając wizerunek Uczestnika w sposób wskazany w niniejszym Oświadczeniu, Organizator 
ma prawo do wskazywania imienia i nazwiska dziecka jako Uczestnika Konkursu oraz mojego jako 
Opiekuna.  
 
Oświadczam także, że prawo do udzielania zezwoleń na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika nie jest 
ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich. 

 
 
 

…………..…………………………………………………… 
          (data, czytelny własnoręczny  podpis Opiekuna) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA*  
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, Laureatów i ich Opiekunów w rozumieniu przepisów prawa o ochronie 

danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej: PKN ORLEN S.A.). 
Kontaktowe  numery  telefonów  do  administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu, Laureatów i ich Opiekunów przetwarzane są prze PKN ORLEN S.A. w następujących 
celach: 
a) realizacja Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem polegająca w szczególności na zebraniu prac, weryfikacji spełnienia 

warunków Konkursu, wyłonienia Laureatów, wydania Nagród, rozpatrywania reklamacji, 
b) wypełnianie obowiązków  prawnych, m.in. związanych z płaceniem podatków od Nagród, 
c) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, prowadzenia działań  marketingowych, polegających 

na promocji towarów, usług, w tym marki ORLEN. 
 

*pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest w Regulaminie Konkursu 
 


