Załącznik nr 1 do Regulaminu
………………………………
Miejscowość, data
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAWODÓW NORDIC WALKING NA 5 KM
ODBYWAJĄCYCH SIĘ W RAMACH ORLEN OLIMPIADY 2019
…………………………………………………………………..
imię i nazwisko
…………………………………………………………………..
nazwa Spółki lub skrót komórki org. w przypadku osoby z GK ORLEN*
..............................................................................................
Adres e-mail oraz nr telefonu kontaktowego w przypadku osoby spoza GK ORLEN*
W związku i w ramach mojego udziału w marszu Nordic Walking na 5 km odbywającego się w dniu
8 czerwca 2019 r. przy ulicy 7 Czerwca 1991 r., w okolicy Stadionu Wisły Płock w ramach ORLEN
OLIMPIADY 2019 (dalej: „Zawody”) niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne korzystanie
przez okres pięciu lat, w tym rozpowszechnianie mojego wizerunku przez:
• Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS:
0000028860, NIP: 774 00 01 454, kapitał zakładowy/wpłacony: 534.636.326,25 zł. (dalej: „PKN
ORLEN”)
oraz
• MyPlace sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274560, o numerze
NIP: 7010054550, REGON: 140858208, o kapitale zakładowym 300 000,00 zł (dalej „Organizator”) w
zakresie współpracy z PKN ORLEN przy realizacji Zawodów,
utrwalonego na fotografiach i materiałach filmowych (w tym video i multimedialnych), wykonanych w związku
z moim udziałem w Zawodach oraz ORLEN OLIMPIADZIE 2019, poprzez wykorzystywanie mojego
wizerunku w szczególności w materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych PKN ORLEN, w tym
w materiałach przekazywanych za pośrednictwem sieci internetowej i intranetowej (w szczególności
wewnętrznych mediach PKN ORLEN), umieszczania ma ekranach ORLEN Studio, folderach, ulotkach
reklamowych, materiałach korporacyjnych drukowanych w dowolnym czasie i miejscu na terytorium Polski i
za granicą, oraz przetwarzania i rozpowszechniania przetworzonego wizerunku w powyższym zakresie.
Powyższa zgoda uprawnia PKN ORLEN oraz Organizatora do przeniesienia na działające na ich zlecenie
osoby trzecie, określonego w niniejszym Oświadczeniu zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku w
ramach organizacji Zawodów i ORLEN OLIMPIADY 2019.
Oświadczam także, że zgoda wyrażona w niniejszym Oświadczeniu wyczerpuje wszelkie moje roszczenia
mogące wyniknąć z tego tytułu wobec PKN ORLEN oraz Organizatora i podmiotów z nimi współpracujących
przy organizacji Zawodów oraz ORLEN OLIMPIADY 2019. Jednocześnie oświadczam, że prawo do
udzielania zgody na rozpowszechnianie mojego wizerunku nie jest ograniczone jakimikolwiek prawami osób
trzecich.

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w Zgłoszeniu przez Polski Koncern
Naftowy ORLEN S.A., z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock dla celów organizacji i
przeprowadzenia Zawodów organizowanych w ramach ORLEN OLIMPIADY 2019.

…………………………………………..
imię i nazwisko (czytelnie)
Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w Zawodach oraz że startuję
w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka
wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia lub życia.
Oświadczam, że biorąc udział w Zawodach mam świadomość, że nie mogę być pod wpływem alkoholu
i innych środków odurzających.

…………………………………………..
imię i nazwisko (czytelnie)
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Zawodów organizowanych
w ramach ORLEN OLIMPIADY 2019 i w pełni akceptuję postanowienia w nim zawarte oraz zobowiązuję się
do jego przestrzegania. Zgodnie z regulaminem Administratorem Danych Osobowych jest Polski Koncern
Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7. Dane osobowe przetwarzane są
w celu udziału w Zawodach organizowanych w ramach ORLEN OLIMPIADY 2019. Zasady przetwarzania
danych osobowych zostały szczegółowo przedstawione w Regulaminie.
Wyrażam zgodę na poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniach 7 lub 8 czerwca 2019 roku zgodnie
z Regulaminem.
…………………………………………..
imię i nazwisko (czytelnie)
*właściwe wypełnić

