
OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI REGULAMINU 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminu Konkursu PC 

Master Challenge. 

 

…………………………….     ……………………………… 

I członek Drużyny      II członek Drużyny 

 

 

 

 

  



ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 
1. Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku oraz 

mojego głosu (o ile dotyczy) przez x -kom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Częstochowie (kod pocztowy: 42-202) przy ul. Bojemskiego 25, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Częstochowie, XVII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000429838, NIP: 

9492107026 (dalej: Organizator) dla celów reklamowych, promocyjnych, 

marketingowych związanych z realizacją Konkursu. 

2. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie. 

3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji wizerunku, w szczególności 

plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty telewizyjne oraz 

internetowe, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w intrenecie itp. Wizerunek mój 

może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, 

kadrowania i kompozycji. 

4. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie, z tytułu 

wykorzystywania wizerunku na potrzeby jak w treści oświadczenia. 

5. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne i może zostać 

w każdym momencie odwołane, co pozostaje bez wpływu na wcześniejsze korzystanie 

z wizerunku przez Organizatora na podstawie wcześniej udzielonej zgody, jednak 

oznacza wykluczenie z udziału w Konkursie. Odwołanie zgody powinno nastąpić 

w formie pisemnej. 

 

 

………………       ……………… 

Data        Data 

 

…………………………….     ……………………………… 

I członek Drużyny      II członek Drużyny 

 

  



OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 

1. Oświadczam, że wszelkie materiały i informacje udostępniane mi przez Organizatora 

konkursu PC Master Challenge stanowią tajemnicę Organizatora, chyba że: 

a. są one powszechnie dostępne lub zostały podane do publicznej wiadomości 

w trybie nie powodującym naruszenie niniejszej klauzuli lub, 

b. jeśli podlegają one ujawnieniu na podstawie bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa, jeżeli zostały ujawnione w trybie przewidzianym tymi 

przepisami, 

c. Organizator udzieli pisemnej zgody na ujawnienie danej informacji. 

2. Zobowiązuję się do zachowania całkowitej poufności Informacji Poufnych oraz do 

wykorzystania ich wyłącznie w celu uczestnictwa w Konkursie PC Master Challenge 

oraz, że nie będą one wykorzystane w żadnym innym celu, a w szczególności w celu 

sprzecznym z interesem Organizatora oraz że nie będą udostępniane osobom trzecim. 

3. Ponoszę pełną odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z niniejszego Oświadczenia. 

 

 

 

 

 

 

………………       ……………… 

Data        Data 

 

…………………………….     ……………………………… 

I członek Drużyny      II członek Drużyny 

 

 


